
         МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО    
     ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
        ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИПИЛОВО 

________________________________________________________________ 
адрес: с.Кипилово ПК 8998, ул. „Васил Левски” № 58 тел. 04583/2423, e-mail: dgskipilovo@uidp-sliven.com 

 

Рег.№ ОД-03-14/24.02.2023г. 

 

                                                                       УТВЪРДИЛ:………п/пп*………. 

                                                                      Директор ТП „ДГС Кипилово” 

      / инж.Къньо Стоянов / 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 24.02.2023г. в административната сграда на ТП „ДГС Кипилово” комисията 

определена със заповед № РД-10-15/24.02.23г. на Директора на ТП „ДГС Кипилово” в следния 

състав:  

    

Комисия в състав: 

 

  Председател: 

Толина Тодорова – юрисконсулт в ТП „ДГС Кипилово“ 

 Членове: 

        1.Ваня Момчарова – ЗАС в  ТП „ДГС Кипилово”                   

          2.инж. Панайот Желев  -лесничей в ТП „ДГС Кипилово 

                                                                                        

се събра, за да разгледа постъпилите оферти от фирми за участие в процедура по пряко 

договаряне за възлагане на услугата сеч и извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина за 

Обект№ 2309, отд.подотдел 1131 „б“, 1133 „д“, 1134 „б“; с общо оличество от 202 пл. м3, и обща 

начална стойност на дейностите по добива на дървесина 8368 /осем хиляди триста шестдесет и 

осем/ лева без ДДС. 
 

Присъстваха всички членове на комисията. 
След като бе представено извлечение от регистъра на предложенията, комисията 

установи, че в срока за подаване, за обект № 2309 е подадена оферта, както следва: 

 
N•. 

 
РЕД 

ВХОДЯЩ ИМЕ НА 
КАНДИДАТА 

 
 

ДАТА ЧА

С 

1. ПО-09-
10/22.02.2023г. 

„ТОПЛИВО – 

ИСКРА” ООД 

Обект № 2309 22.02.2023г. 11:25
ч. 

 
В обявения час за провеждане на процедурата се яви представител на фирмата 

участник – Петър Стефанов – Управител на „ТОПЛИВО – ИСКРА” ООД. 

Председателят на комисията провери самоличността на явилия се кандидат и 

неговата представителна власт и предложи на членове на комисията да попълнят 

декларациите по по чл.25, ал.8 от Наредбата. 
Комисията извърши служебна проверка относно наличие на постъпили гаранции за 

изпълнение от регистрираните кандидати до 12.30 часа на 24.02.2023 год. по сметката 
на стопанството. 

След като бе направена справка в сметката на стопанството, комисията установи, че 

в установения срок е постъпила гаранция за изпълнение от участника — за обект № 2309 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плика с документи на допуснатия 
кандидат за обект № 2309. 

Пред членовете на комисията и допуснатия кандидат „ТОПЛИВО – ИСКРА” ООД 

бе показан и отворен пликът с документа за участие. Пликът е непрозрачен, с ненарушена 

цялост, попълнен съобразно указаното в условията за участие. Председателят оповести 

http://www.dgskipilovo@uidp-sliven.com


съдържанието му: 

 
Кандидата  - „ТОПЛИВО – ИСКРА” ООД , плик с документи: Удостоверение по 

чл.235 от ЗГ; Удостоверние по чл.241 от ЗГ; Заявление за участие; Количества Декларация 
по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата — 2 бр.; Справка за актуално състояние на действащите тр. 
договори; Трудови договориСвидетелства за правоспособност за работа с моторни триони; 
Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна 
техника; Фактури за наличие на моторни триони; Свидетелства за регистрация на 
земеделска и горска техника и талони за техн. Прегледи; Свидетелства за съдимост —2 бр.; 
Удостоверение за липса на задължения; Вносна бележка за внесена гаранция за изпълнение. 

Кандидатът е представил всички изискуеми документи. Допуска се до отваряне на ценовата 
оферта. 

ВТОРИ ЕТАП-ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАН Е НА ОФЕРТИ 

 

Председателят на комисията пристъпи към разглеждане на ценовата оферта за обект № 2309 

участник „ТОПЛИВО – ИСКРА” ООД. При първоначална цена от 8368 /осем хиляди триста 

шестдесет и осем/ лева без ДДС кандидатът предлага 8368 лв. без ДДС. 

 

С оглед на горното, комисията взе следните решения: 

 
1.ОБЯВЯВА ЗА КУПУВАЧ НА ОБЕКТ № 231 - „ТОПЛИВО – ИСКРА ” ООД, ЕИК: 
202258567, вписан в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със 
седалище и адрес на управление: обл. Сливен, с. Стара река  ул.  „Добри Добрев” № 7 , 
представлявано от Здравко Илиев Загорков и Петър Стефанов Стефанов в качеството им на  
управители при предложена от тях цена от 8368 лева без ДДС. 

 
Настоящият протокол се състави и подписа в 2 еднооразни екземпляра, като се 

предаде на 24.02.2023 година, ведно с цялата документация на директора на TП „ДГС 
Кипилово„ за утвърждаване. 

 

 

 

Комисия: 

Председател: Толина Тодорова - ……п/пп*……. 

 

Членове: 
Ваня Момчарова -……п/пп*……. 

 

инж.Панайот Желев  - ……п/пп*……. 

*Заличено съгласно регламент (EC) 2016/679 

 

 

 

 


