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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. СЛИВЕН 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА”  

 

                         с. Тича, общ. Котел,  ул. «Г. Димитров» № 01; e-mail: dgsticha@uidp-sliven.com 

 

Вх. № ПО-09-171 

 с.Тича, 14.09.2022 г. 

 

Утвърждавам на дата: 14.09.2022 год. 
*/П/П/ 

Заличено обстоятелство на основание  

Регламент ЕС2016/679 и чл. 59 ЗЗЛД 

ИНЖ. КРАСИМИР НИКОЛОВ 

НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ 

„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА“  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 1 

 

съставен на основание глава II, раздел II от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти – за краткост наричана: 

„Наредбата“ 

Днес, 14.09.2022 г. в 09:00 ч. в административната сграда на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП 

„ДГС Тича” в с. Тича, общ. Котел,  ул. „Георги Димитров” № 1, се събра комисия, 

определена със Заповед № РД-10-81/14.09.2022г. на Директора на ТП "ДГС Тича", в 

състав:  

 

Комисия в състав: 

Председател: Мария Григорова- юрисконсулт в ТП „ДГС Тича”; 

Членове: 

1. Айхан Шабанов - заместник директор в ТП „ДГС Тича”; 

2. Мустафа Хюснев – пом. лесничей  в ТП „ДГС Тича“; 

3. Хафизе Назифова – счетоводител в ТП „ДГС Тича”; 

4. Хюрджан Шабанова – пом. лесничей  в ТП „ ДГС Тича”; 

 

Резервни членове: 

1. Николай Каранашев – експерт обществени поръчки при ТП „ДГС Тича“; 

2. Шукри Исмаилов – горски надзирател  при ТП „ДГС Тича“, която: 

пр. основание чл. 22, ал. 19 от „Наредбата“, за разглеждане, оценяване и класиране на 

постъпилите оферти за участие в процедура  „ОТКРИТ КОНКУРС” с предмет:  Сеч, 

извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временни складове на територията на ТП 

ДГС Тича от обект „Открит конкурс“ за възлагане на дейности по чл.10 ал.1 от 

Наредбата, с предмет:  „Сеч, извоз, рампиране, на дървесина до временни 

складове на територията на ТП ДГС Тича от обект № 2217”   включена в годишния 

план за ползване за 2022 г. , включващ отдели/  подотдели: 153 “б“, общо количество: 
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387 пл.м3, начална цена: 14746,00. /четиринадесет хиляди седемстотин четиридесет и 

шест  лева и 0 ст./ без ДДС и 737,30 лв./седемстотин тридесет и седем лева и 0,30 ст./ 

гаранция за участие и срок за изпълнение: 31.12.2022 г. 

 

Присъстваха всички членове на комисията. Обяви се, че са валидни разпоредбите на 

НАРЕДБАТА относно подготовката и провеждането на конкурса. Служител от 

деловодството на Възложителя представи на Председателя на Комисията извлечение от 

регистъра на офертите и 3 (три) броя плик с документи на регистрирани участници в 

открития конкурс. В срока, определен за получаване на оферти за участие са постъпили 

3 (три) броя оферти, регистрирани в деловодството на ТП „ДГС Тича“ , както следва: 

 

1. Оферта за обект №2217  с входящ номер № ПО-09-163/13.09.2022 г., депозирана 

от „ДЕРВИШ С” ЕООД, ЕИК 205731915, със седалище и адрес на управление: с. 

Величка, Община Омуртаг, ул. „Марица”№ 2 вписано в търговския регистър към 

Агенция по вписвания, представлявано от Гюлшен Шахидин Ереджеб – управител, 

регистриран като участник в открития конкурс под № 1 в 15:25 ч. 

 

2. Оферта за обект №2217  с входящ номер № ПО-09-166/13.09.2022 г., депозирана 

от „КИНГВАЛД” ЕООД, ЕИК 201158119, със седалище и адрес на управление: с. 

Ябланово, Община Котел, ул. „Иглика”№11 вписано в търговския регистър към 

Агенция по вписвания, представлявано от Али Халилов Кьойбашиев – управител, 

регистриран като участник в открития конкурс под № 2 в 15:43ч. 

 

3. Оферта за обект №2217  с входящ номер № ПО-09-167/13.09.2022 г., депозирана 

от „АЛТЕЯ” ООД, ЕИК 835041947, със седалище и адрес на управление: гр. 

Омуртаг, Община Омуртаг, ул. „Омуртаг”№ 1 вписано в търговския регистър към 

Агенция по вписвания, представлявано от Хасан Ешрефов Хасанов – управител, 

регистриран като участник в открития конкурс под № 3 в 15:53 ч. 

 

Офертите са в запечатани  непрозрачни пликове, с ненарушена цялост. 

Всички членове на комисията пристъпиха към попълване на декларации по чл. 21, ал. 6 

от НАРЕДБАТА. Комисията направи проверка в Търговския регистър за Актуално 

състояние на участниците и пристъпи към отваряне на  пликовете  с офертите по реда 

на тяхното постъпване. 

След запознаване с представените от участниците документи, комисията провери 

заявените номера на удостоверенията по чл. 241 и чл. 235 от ЗГ в публичния регистър 

на ИАГ и потвърди истинността им.  

За участника, регистриран под № 1 „ДЕРВИШ С” ЕООД, ЕИК 205731915. 

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи, съгласно 

изискванията на Възложителя за обект № 2217  

 

За участника, регистриран под № 2 „КИНГВАЛД” ЕООД, ЕИК 201158119. 

Комисията отстранява от конкурса участника във връзка с чл. 22, ал. 4, т. 1, не са 

представени всички изискуеми документи, съгласно изискванията на Възложителя за 

обект № 2217. Комисията няма да отвори  плика с надпис: „Ценово предложение” на 

участника. 

За участника, регистриран под № 3 „АЛТЕЯ” ООД, ЕИК 835041947. 

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи, съгласно 

изискванията на Възложителя за обект № 2217  

Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис: „Ценово предложение” на 

допуснатите участници в конкурса : 

При начална цена за обект № 2217 в размер на 14746,00. /четиринадесет хиляди 

седемстотин четиридесет и шест  лева и 0 ст./ без ДДС -участникът, регистриран под №  
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1- „ДЕРВИШ С” ЕООД, ЕИК 205731915, предлага цена в размер на – 11745,00. 

/единадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и 00 ст./ без ДДС.  

 

2- „АЛТЕЯ” ООД, ЕИК 835041947, предлага цена в размер на – 8500,00. /осем хиляди 

и петстотин лева и 00 ст./ без ДДС. 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 22, ал. 13 от Наредбата, комисията извърши класирането по обекти, 

съгласно критерия: „най-ниска цена“, както следва:  

 

от обект № 2217,  включена в годишния план за ползване за 2022 г. , включващ отдели/  

подотдели: 153 “б“, общо количество: 387 пл.м3, начална цена: 14746,00. 

/четиринадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест  лева и 0 ст./ без ДДС и 737,30 

лв./седемстотин тридесет и седем лева и 0,30 ст./ гаранция за участие и срок за 

изпълнение: 31.12.2022 г. 

 

На първо място класира: - „АЛТЕЯ” ООД, ЕИК 835041947, с предложена  цена в 

размер на – 8500,00. /осем хиляди и петстотин лева и 00 ст./ без ДДС. 

 

На второ място класира: „ДЕРВИШ С” ЕООД, ЕИК 205731915, с предложена  цена в 

размер на – 11745,00. /единадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и 00 ст./ 

без ДДС. 

 

Заключение на комисията: 

 

Председателят на комисията обяви резултатите и закри заседанието в 09:45 на 

14.09.2022г. Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Тича“, да издаде заповед за 

определяне на изпълнител за обект № 2217, на класирания на първо място участник, по 

предложената от него цена; 

На основание чл. 22, ал. 19 от Наредбата, комисията предава настоящия протокол в 

едно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на процедурата на 

Възложителя за утвърждаване на 14.09.2022г. 

Протоколът на комисията да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Тича” и 

„ЮИДП” ДП Сливен по реда на чл. 9 „б”, ал. 1, т. 4 от „Наредбата”. 

 

КОМИСИЯ:  

Председател:  Мария Григорова: */П/ 

Заличено обстоятелство на основание  

Регламент ЕС2016/679 и чл. 59 ЗЗЛД 

Членове: 

Айхан Шабанов : */П/ 

Заличено обстоятелство на основание  

Регламент ЕС2016/679 и чл. 59 ЗЗЛД 

Мустафа Хюснев : */П/ 

Заличено обстоятелство на основание  

Регламент ЕС2016/679 и чл. 59 ЗЗЛД 

Хафизе Назифова : */П/ 

Заличено обстоятелство на основание  

Регламент ЕС2016/679 и чл. 59 ЗЗЛД 

Хюрджан Шабанова: */П/ 

Заличено обстоятелство на основание  

Регламент ЕС2016/679 и чл. 59 ЗЗЛД 


