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ИНЖ. СТТлЛА АТАНАСОВА 

Ди ре кто р Т П . Д ГС Тър го в и ще " 

Дата:"1/.(..?f.'.2Q 19 г. 

П Р О Т О К О Л 
Днес 11.06.2019 г. комисията назначена със Заповед № 117 от 11.06.2019 г. на Директора на 

ТП „ДГС Търговище" в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

инж. Даниел Колев - зам. директор при ТП „ДГС Търговище" 

СЕКРЕТАР: 

инж. Серхан Ибрахимов - лесничей при ТП „ДГС Търговище" 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Мехмед Мехмедов - спец. лесовъдство при ТП „ДГС Търговище"; 
2. Катинка Ангелова - гл. счетоводител при ТП „ДГС Търговище"; 
3. Александър Керманов - юрисконсулт при ТП „ДГС Търговище". 

се събра на заседание от 10:00 часа в сградата на ТП „ДГС Търговище", да проведе тръжна 
сесия за определяне на купувач на прогнозно количество добита дървесина по сортиментна ведомост от 
годишния план за ползването на дървесина за 2019 г., от горски територии - държавна собственост, 
разположени в района на дейност на ТП „ДГС Търговище", обособени в обекти, както следва: 

съгласно Заповед № 104 от 23.05.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Търговище" гр. 
Търговище, чрез търг с явно наддаване по реда на чл. 60 и сл. 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" (оби. в ДВ. бр. 96 
от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и дол., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и дол. ДВ бр.96 
от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и 
доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.). Присъстваха всички членове на комисията. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на „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" (обн. в ДВ. бр. 96 
от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ up. 96 
от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и 
доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.) и условията за провеждане на процедурата. 

S с№ 1 -ДГТ- с общо прогнозно количество дървесина -191 пл. м3 

S с№ 2 -ДГТ- с общо прогнозно количество дървесина -379 пл. м3 

S с№ 3 -ДГТ-с общо прогнозно количество дървесина -436 пл. м3 

S с№ 4 -ДГТ-с общо прогнозно количество дървесина - 233 пл. м3 



От представения регистър на офертите, комисията установи, че към изтичане на крайния 
срок за депозиране на същите в деловодството на ТП „ДГС Търговище", оферти са депозирани от 
следните кандити: 

Участник № 1 с оферта с вх. № 1463 от 10.06.2019 г. с час на постъпване 14:35 от 
„Стойкови Лес" ЕООД гр. Търговище, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. 
„Велико Търново" № 7, представлявано от Ася Димитрова Атанасова в качеството й на управител, 
депозирал заявление за участие за Обект № 1-ДГТ и Обект № 3-ДГТ. 

Членовете на комисията декларираха в писмен вид обстоятелствата посочени в чл. 60, ал. 5 
от Наредбата. 

На основание чл. 61, ал. 2 от Наредбата, комисията пристъпи към проверка самоличността 
на участниците или на техните упълномощени представители по реда на приетите документи от 
входящия регистър за участие в настоящия търг с явно наддаване, с което се установи следното: 

Участник № 1 „Стойкови Лес" ЕООД, гр. Търговище при откриване на търга комисията 
установи, че кандидата се представлява от Иван Стойков Йорданов в качеството си на 
упълномощен представител с Пълномощно № 4548 от 08.12.2014 г., на нотариус Кинка Генчева с 
per. №317с район на действие - района на Районен съд - гр. Търговище с представен на 
комисията документ за самоличност. 

Съгласно гореизложено при съобразяване с разпоредбите на „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" (обн. в ДВ. бр. 96 
от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., нзм. и доп. ДВ бр.96 
от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и 
доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.) и предварително обявените условия 
комисията 

Р Е Ш И 
1. На основание разпоредбата на чл. 60 и сл. от Наредбата и условията за провеждане на 

процедурата, комисията пристъпи към провеждане на тръжната сесия за 

•S с№ 1 -ДГТ-с общо прогнозно количество дървесина - 191 пл. м3 

S сМ> 2 -ДГТ- с общо прогнозно количество дървесина -379 пл. м3 

S с № 3 -ДГТ-с общо прогнозно количество дървесина - 436 пл. м3 

•S с№ 4 -ДГТ- с общо прогнозно количество дървесина - 233 пл. м3 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на единствения участник и извърши 
проверка на документите относно оформлението на същите съгласно изискванията на продавача. 

Участник № 1 „Стойкови Лес" ЕООД, гр.Търговище, установи се наличието на следните 
документи: 

1. Заявление за участие (по образец) за Обект № 1-ДГТ и Обект № 3—ДГТ — в оригинал-. 
2. Съответен документ за ЕИК по Закона за Търговския регистър, с извършена от 

комисията служебна проверка за актуалното състояние на участника към датата на провеждане на 
процедурата — заверено копие вярно с оригинала; 

3. Декларация № 1 {по образец) удостоверяваща заявените обстоятелства по чл. 58, ал. 1, 
т. 3 от Наредба 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 -
представена в оригинал', 

4. Платежно нареждане за внесена гаранция за участие - Обект № 1-ДГТ и Обект № 3 -
ДГТ — заверено копие вярно с оригинала; 

5. Декларация № 2 {по образец) за заявените от участника обстоятелства, че същият е 
запознат с условията за провеждане на търга, и че същият е съгласен и приема условията от 
проекта на договора за покупко-продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад 
- представена в оригинал; 

6. Нотариално заверено пълномощно - заверено копие вярно с оригинала; 
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7. Декларация № 3 в оригинал (по образег/), относно информираност и съгласие за 
обработване на лични данни. 

8. Декларация № 4 в оригинал (по образег() за заявените от участника обстоятелства, че 
същият отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 6 от Наредба 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила 
от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.,2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила 
от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 
29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.). 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1 
1. На основание чл. 61 и сл. от Наредбата по чл. 95, от ЗГ, допуска до участие в тръжна 

сесия за Обект № 1-ДГТ и Обект № 3-ДГТ, както следва: 
1.1. Участник № 1 „Стойкови Лес" ЕООД, гр. Търговище за Обект № 1-ДГТ и Обект № 

3-ДГТ . .; 
2. Комисията приключва търга за Обект № 2-ДГТ и Обект № 4-ДГТ, поради липса на 

подадени оферти. 

Комисия: к .j/" 

Председател: ./3... .у^У^. 
(инж. Даниел К о д е ^ ^ 

Секрета 

(инж. Серхан Ибрахимов) 

Членове: 

(Мех^ед^Мехмедов) / ' 
2. 

(Каишка Ангелова) 

3. 
(А|екрандър Керманов) 

Комисията след като установи, че не са налице основанията по чл. 61, ал. 5 за Обект № 1 -
ДГТ, 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" (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 
16.11.,2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 ти 
07.07.2017г„ в сила от 07.07.2017г„ изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019л). 
пристъпи към следващия етап на тръжната сесия - провеждане на търг с явно наддаване за така 
посочения обект, както следва: 

Обяви начало на наддаването за Обект № 1-ДГТ отдели/подотдели: 105 "д", 90 „г'\ 71 
„т", 105 „в", 26 „д", 42 „б", 200 „в", 200 „г", 200 „з", 206 „в", 274 „в" с общо прогнозно 
количество от 191 пл. м3 дървесина. 

До участие е допуснат Участник № 1 „Стойкови Лес" ЕООД, гр.Търговище; 
На основание разпоредбата на чл. 61, ал. 10 от Наредбата, търгът за: Обект № 1-ДГТ бе 

спечелен от единствения подал заявление Участник № 1 „Стойкови Лес" ЕООД, 

з 



гр.Търговище с ЕИК: 203131836 на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: 
гр. Търговище, ул. „Велико Търново" № 7, представлявано от пълномощник - Иван Стойков 
Йорданов, с представен на комисията документ за самоличност и пълномощно с per. № 4548 от 
08.12.2014 г. на нотариус в районен съд PC Търговище с per. № 317 на нотариално камара с 
потвърдена обща цена 15185,00 лв. (петнадесет хиляди сто осемдесет и пет лева) без вкл. 
ДДС и други условия съгласно проектодоговора. 

Няма класиран на второ място участник. 

Комисията обяви за приключил търга за Обект № 1 Д 1 1 отдели/подотдели: 105 "д", 90 
„г", 71 „т", 105 „в", 26 „д", 42 „б", 200 „в", 200 „г", 200 „з", 206 „в",-274 „в" с общо прогнозно 
количество от 191 пл. м3 дървесина. 

Комисията обяви, начало на наддаването за Обект № 3-ДГТ отдели/подотдели: 194 „б", 
135 „д", 37 „в", 5 „д", 73 „н", 14 „д", 108 „б", 194 „а", 201 „г", с общо прогнозно количество от 
436 пл. м3 дървесина. 

До участие е допуснат Участник № 1 „Стойкови Лес" ЕООД, гр. Търговище; 
На основание разпоредбата на чл. 61, ал. 10 от Наредбата, търгът за: Обект № 3-ДГТ бе 

спечелен от единствения подал заявление Участник № 1 „Стойкови Лес" ЕООД, гр. 
Търговище с ЕИК: 203131836 на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. 
Търговище, ул. „Велико Търново" № 7, представлявано от пълномощник - Иван Стойков 
Йорданов, с представен на комисията документ за самоличност и пълномощно с per. № 4548 от 
08.12.2014 г. на нотариус в районен съд PC Търговище с per. № 317 на нотариално камара с 
потвърдена обща цена 35 328,00 лв. (тридесет и пет хиляди триста двадесет и осем лева) без 
вкл. ДДС и други условия съгласно проектодоговора. 

Няма класиран на второ място участник. 

Комисията обяви за приключил търга за Обект № 3-ДГТ отдели/подотдели: 194 „б", 135 
„д", 37 „в", 5 „д", 73 „и", 14 „д", 108 „б", 194 „а", 201 „г" с общо прогнозно количество от 436 
пл. м3 дървесина. 

Комисията обяви край на търга. 

Настоящият протокол съдържа четири (4) страници е се състави в един екземпляр 
неразделна част от същия са всички описани в него документи. 

Комисия: 

Секре; 

Членове: 
1 

(Мехмед Мехмедов) 

2 

3 

4 


