
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР ТП ДЛС'Черни Лом" гр

Заличено на Основание чл.59 
от ЗЗЛД

Д/инж. ЮлиАй Дудаков)
^ г. " ■ 1 11

ПРОТОКОЛ № 2/09.07.2020г.

Днес 09.07.2020г. комисия назначена със Заповед №117/23.06.2020г. на 
Директора на ТП ДЛС „Черни Лом" гр. Попово в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Станислава Караманолева -  заместник директор при ТП 
ДЛС „Черни Лом” гр. Попово;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Ралица Тодорова -  юрисконсулт при ТП ДЛС „Черни Лом" гр. Попово;
2. Иванка Димитрова -  заместник главен счетоводител в ТП ДЛС „Черни Лом” гр.

се събра съгласно чл.35 ал.8 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, на заседание от 09: ЗОчаса 
в заседателната зала към административната сграда на ТП ДЛС „Черни Лом” - гр. 
Попово, обл. Търговище, бул. „Михаил Маджаров" 68, да провери редовността и 
съответствието на представените документи, съгласно чл.35 ал.5 от същата Наредба, 
необходими за сключване на договор, в резултат на проведена процедура - открит 
конкурс за възлагане изпълнението на услугата: „Товарене, транспортиране до ТИР 
станция и претоварване на дървесина от горски насаждения, разположени в ДГТ 
на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово" от обекти с №№ 1914-ТР0; 2018- 
ТРО; 2019-ТРО; 2020-ТРО, по реда на чл.15-24 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.

Комисията установи, че до 09:00 часа в деловодството са постъпили заявления и 
документи за сключване на договор за изпълнението на услугата: „Товарене, 
транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина от горски 
насаждения, разположени в ДГТ на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. 
Попово", от обекти с №№ 1914-ТРО; 2018-ТРО; 2019-ТРО; 2020-ТРО, както следва:

> Под № 2259/06.07.2020г. -  представени документи от „БГ ГРУП" ООД- с 
представени документи за Обект №2018 ТРО;

> Под № 2279/06.07.2020г. -  представени документи от „ПЛАТАН" ЕООД- с 
представени документи за Обект №1914 ТРО;

> Под № 2280/06.07.2020г. -  представени документи от „ПЛАТАН" ЕООД- с

Попово,



представени документи за Обект №2019 ТРО;

> Под № 2297/07.07.2020г. -  представени документи от „РЕЛА" ЕООД- с
представени документи за Обект №2020 ТРО;

Комисията продължи своята работа като разгледа представените документи по 
същество:

Съгласно Заповед № 118/24.06.2020г., на Директора на ТП ДДС „Черни лом гр. 
Попово, за обект № 1914-ТРО- класиран на първо място и изпълните на услугата 
„Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина от 
горски насаждения, разположени в ДГТ на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. 
Попово", от обект №1914-ТРО е обявена фирма : „ПЛАТАН" ЕООД, със седалище и 
адрес на управление: - гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. „Презвитер 
Григорий" №10, вх. А, ет.1, ап.2, с ЕИК: 127033577.

След направена справка се установи, че горе цитираната заповед за класиране е 
връчена на всички участници в процедурата за конкретния обект, и е влязла в 
законова сила, съгласно чл. 35 ал.З т.2 от Наредбата по чл.95 ал.1 от Закона за горите, 
поради което комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените 
документи от класирания на първо място участник:

„ПЛАТАН" ЕООД, със седалище и адрес на управление: - гр. Шумен, общ. Шумен, 
обл. Шумен, ул. „Презвитер Григорий" №10, вх. А, ет.1, ап.2,

с ЕИК: 127033577.

Представените документи от изпълнителя „ПЛАТАН" ЕООД, са, както 
следва:

1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в открит конкурс 
за възлагане на услугата „Товарене, транспортиране до ТИР станция и 
претоварване на дървесина от горски насаждения, разположени в ДГТ на 
територията на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово", от обект №1914-ТРО, в гаранция 
за изпълнение на договора за обекта.

2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 29.06.2020 г.
3. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори 

към 29.06.2020г., заверена от управителя.

4. Заверено копие от документ доказващи придобита правоспособност на 
работниците и квалификация за извършване на дейността „товарене и претоварване 
на дървесина", съгласно чл.230 ал.З от ЗГ- 1бр.;

5. Заверено копие от документ доказващи придобита правоспособност за 
управление на товарен автомобил -  1бр.;

6. Инвентарен опис съставен подписан и подпечатан от изпълнителя - 1 стр. 
оригинал към 30.05.2020г., доказващ собствеността на притежаваната от 
изпълнителя собствена, наета или закупена на лизинг техника, осигуряваща 
извършване на дейността.

7. Документи за техническата обезпеченост на кандидата със собствено 
работно оборудване -  високо проходима техника за транспортиране ( подвоз ], 
оборудвана с GPS система за проследяване, а именно:



- заверено копие от талон за регистрация по ЗДП- 1бр. собствен товарен 
автомобил -  „Форд транзит" Н9395ВВ.

- заверено копие от документ за техническа годност на товарния автомобил.
- заверено копие от документ доказващ оборудването на товарния автомобил 

с GPS система за проследяване.
8. Документи за техническа обезпеченост на кандидата с техника за 

механизирано товарене на дървесина:
- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ -  заверени копия на 

колесен трактор „ЮМЗ-6л"- 1бр; кранова уредба „Шипка-5900ТМ"-1бр.
- Талони за преминал годишен технически преглед пред КТИ или Областна 

дирекция „Земеделие" , съгласно Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на 
технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и 
горската техника и машините за земни работи -  в сила към датата на провеждане на 
конкурса -  заверени копия -  2бр.;

9. Свидетелство за съдимост на името на управителя на „ПЛАТАН" ЕООД.
10. Удостоверение от „Североизточно държавно предприятие" ДП -  Шумен, 

удостоверяващ, че „ПЛАТАН" ЕООД, няма непогасени задължения към „Североизточно 
държавно предприятие" ДП Шумен и неговите териториални поделения.

Комисията провери служебно в търговския регистър, наличието на 
обстоятелства относно наличие на производство по несъстоятелност, процедури по 
обявяване в несъстоятелност и процедура по ликвидация. При проверката данни за 
посочените процедури не бяха установени. Приложи се разпечатка от ТР.

Комисията служебно изиска информация от всички ТП на СИДП ДП Шумен 
участникът, отговаря ли на изискването в рамките на едногодишен срок, считано към 
датата посочена като краен срок за приемане на офертите да няма "отрицателна 
търговска репутация”, свързана с установено неизпълнение по приключени или 
прекратени договори, или неизпълнение на договорни задължения задължително от 
всички ТП ДГС/ДЛС от „СИДП” ДП - гр. Шумен, в които е извършвал дейност по чл.Ю, 
ал. 1, т. 1, или покупка на дървесина по чл. 46, т. 1 и чл. 75 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. 
Не се установи участникът да е в неизпълнение по приключени или прекратени 
договори, или неизпълнение на договорни задължения.

Комисията извърши служебна проверка относно постъпването на гаранцията за 
изпълнение. При извършената проверка се установи, че в стопанството е постъпило 
заявление от участника за трансформация на гаранцията за участие в гаранция за 
изпълнение на договора за обекта.

Комисията извърши проверка на представените от участника документи и 
установи, че те съответстват на законовите разпоредби и посочените условия.

Съгласно Заповед № 120/24.06.2020г., на Директора на ТП ДЛС „Черни лом гр. 
Попово, за обект № 2018-ТРО- класиран на първо място и изпълните на услугата 
„Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина от 
горски насаждения, разположени в ДГТ на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" 
гр. Попово", от обект №2018-ТРО е обявена фирма : «БГ ГРУП» ООД, със седалище и 
адрес на управление: гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище, бул. «България»



№182, с ЕИК: 125543133.

След направена справка се установи, че горе цитираната заповед за класиране е 
връчена на всички участници в процедурата за конкретния обект, и е влязла в 
законова сила, съгласно чл. 35 ал.З т.2 от Наредбата по чл.95 ал.1 от Закона за горите, 
поради което комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените 
документи от класирания на първо място участник:

«БГ ГРУП» ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, общ.
Попово, обл. Търговище, бул. «България» №182, с ЕИК: 125543133.

Представените документи от изпълнителя „БГ ГРУП" ООД, са както следва:

1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в открит конкурс 
за възлагане на услугата „Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване 
на дървесина от горски насаждения, разположени в ДГТ на територията на ТП ДЛС 
"Черни Лом" гр. Попово", от обект №2018-ТРО, в гаранция за изпълнение на договора 
за обекта.

2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 05.05.2020 г.

3. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори към 
01.07.2020г., заверена от управителя.

4. Заверено копие от документ доказващи придобита правоспособност за 
управление на товарен автомобил -1бр.;

5. Заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност на 
работниците и квалификация за извършване на дейността „товарене и претоварване 
на дървесина", съгласно чл.230 ал.З от ЗГ- Збр.;

6. Инвентарен опис съставен подписан и подпечатан от изпълнителя - 1 стр. 
оригинал към 01.07.2020г., доказващ собствеността на притежаваната от изпълнителя 
собствена, наета или закупена на лизинг техника, осигуряваща извършване на 
дейността.

7. Документи за техническата обезпеченост на кандидата със собствено 
работно оборудване -  високо проходима техника за транспортиране ( подвоз ), 
оборудвана с GPS система за проследяване, а именно:

- заверено копие от талон за регистрация по ЗДП- 1бр. собствен товарен 
автомобил -  „МЕРЦЕДЕС 2540" Т3904АК.

- заверено копие от документ за техническа годност на товарния автомобил.

- заверено копие от документ доказващ оборудването на товарния автомобил с 
GPS система за проследяване.

8. Документи за техническа обезпеченост на кандидата с техника за 
механизирано товарене на дървесина:

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ -  заверени копия на 
колесен трактор „ЮМЗ-6КМ- 1бр; кранова уредба „Шипка-5900"-1бр., горски трактор



„Брунети мими 678 ф турбо"- 1 бр., в едно с договор за наем на трактора, със срок на 
валидност до 12.09.2020г.

- Талони за преминал годишен технически преглед пред КТИ или Областна 
дирекция „Земеделие" , съгласно Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на 
технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и 
горската техника и машините за земни работи -  в сила към датата на провеждане на 
конкурса -  заверени копия -  2бр.;

9. Свидетелство за съдимост на името на управителя на „БГ ГРУП" ООД.

10. Удостоверение от „Североизточно държавно предприятие" ДП -  Шумен, 
удостоверяващ, че „БГ ГРУП" ООД, няма непогасени задължения към „Североизточно 
държавно предприятие" ДП Шумен и неговите териториални поделения.

Комисията провери служебно в търговския регистър, наличието на 
обстоятелства относно наличие на производство по несъстоятелност, процедури по 
обявяване в несъстоятелност и процедура по ликвидация. При проверката данни за 
посочените процедури не бяха установени. Приложи се разпечатка от ТР.

Комисията служебно изиска информация от всички ТП на СИДП ДП Шумен 
участникът, отговаря ли на изискването в рамките на едногодишен срок, считано към 
датата посочена като краен срок за приемане на офертите да няма "отрицателна 
търговска репутация", свързана с установено неизпълнение по приключени или 
прекратени договори, или неизпълнение на договорни задължения задължително от 
всички ТП ДГС/ДЛС от „СИДП” ДП - гр. Шумен, в които е извършвал дейност по чл.Ю, 
ал. 1, т. 1, или покупка на дървесина по чл. 46, т. 1 и чл. 75 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. 
Не се установи участникът да е в неизпълнение по приключени или прекратени 
договори, или неизпълнение на договорни задължения.

Комисията извърши служебна проверка относно постъпването на гаранцията за 
изпълнение. При извършената проверка се установи, че в стопанството е постъпило 
заявление от участника за трансформация на гаранцията за участие в гаранция за 
изпълнение на договора за обекта.

Комисията извърши проверка на представените от участника документи и 
установи, че те съответстват на законовите разпоредби и посочените условия.

Съгласно Заповед № 121/24.06.2020г., на Директора на ТП ДЛС „Черни лом гр. 
Попово, за обект № 2019-ТРО- класиран на първо място и изпълните на услугата 
„Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина от 
горски насаждения, разположени в ДГТ на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" 
гр. Попово", от обект №2019-ТРО е обявена фирма : „ПЛАТАН" ЕООД, със седалище и 
адрес на управление: - гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. „Презвитер 
Григорий" №10, вх. А, ет.1, ап.2, с ЕИК: 127033577.

След направена справка се установи, че горе цитираната заповед за класиране е 
връчена на всички участници в процедурата за конкретния обект, и е влязла в 
законова сила, съгласно чл. 35 ал.З т.2 от Наредбата по чл.95 ал.1 от Закона за горите, 
поради което комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените



документи от класирания на първо място участник:

„ПЛАТАН" ЕООД, със седалище и адрес на управление: - гр. Шумен, общ.
Шумен, обл. Шумен, ул. „Презвитер Григорий" №10, вх. А, ет.1, ап.2,

с ЕИК: 127033577.

Представените документи от изпълнителя „ПЛАТАН" ЕООД, са, както следва:

1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в открит конкурс 
за възлагане на услугата „Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване 
на дървесина от горски насаждения, разположени в ДГТ на територията на ТП ДЛС 
"Черни Лом" гр. Попово", от обект №2019-ТРО, в гаранция за изпълнение на договора 
за обекта.

2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 29.06.2020 г.

3. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори 
към 29.06.2020г., заверена от управителя.

4. Заверено копие от документ доказващи придобита правоспособност на 
работниците и квалификация за извършване на дейността „товарене и претоварване 
на дървесина", съгласно чл.230 ал.З от ЗГ- 1бр.;

5. Заверено копие от документ доказващи придобита правоспособност за 
управление на товарен автомобил - 1бр.;

6. Инвентарен опис съставен подписан и подпечатан от изпълнителя - 1 стр. 
оригинал към 30.05.2020г., доказващ собствеността на притежаваната от изпълнителя 
собствена, наета или закупена на лизинг техника, осигуряваща извършване на 
дейността.

7. Документи за техническата обезпеченост на кандидата със собствено 
работно оборудване -  високо проходима техника за транспортиране ( подвоз ), 
оборудвана с GPS система за проследяване, а именно:

- заверено копие от талон за регистрация по ЗДП- 1бр. собствен товарен 
автомобил -  „Форд транзит" Н9395ВВ.

- заверено копие от документ за техническа годност на товарния автомобил.

- заверено копие от документ доказващ оборудването на товарния автомобил с 
GPS система за проследяване.

8. Документи за техническа обезпеченост на кандидата с техника за 
механизирано товарене на дървесина:

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ -  заверени копия на 
колесен трактор „ЮМЗ-6л"- 1бр; кранова уредба „Шипка-5900ТМ"-1бр.

- Талони за преминал годишен технически преглед пред КТИ или Областна 
дирекция „Земеделие" , съгласно Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на 
технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и 
горската техника и машините за земни работи -  в сила към датата на провеждане на 
конкурса -  заверени копия -  2бр.;

9. Свидетелство за съдимост на името на управителя на „ПЛАТАН" ЕООД.



10. Удостоверение от „Североизточно държавно предприятие" ДП -  Шумен, 
удостоверяващ, че „ПЛАТАН" ЕООД, няма непогасени задължения към „Североизточно 
държавно предприятие" ДП Шумен и неговите териториални поделения.

Комисията провери служебно в търговския регистър, наличието на 
обстоятелства относно наличие на производство по несъстоятелност, процедури по 
обявяване в несъстоятелност и процедура по ликвидация. При проверката данни за 
посочените процедури не бяха установени. Приложи се разпечатка от ТР.

Комисията служебно изиска информация от всички ТП на СИДП ДП Шумен 
участникът, отговаря ли на изискването в рамките на едногодишен срок, считано към 
датата посочена като краен срок за приемане на офертите да няма "отрицателна 
търговска репутация”, свързана с установено неизпълнение по приключени или 
прекратени договори, или неизпълнение на договорни задължения задължително от 
всички ТП ДГС/ДЛС от „СИДП” ДП - гр. Шумен, в които е извършвал дейност по чл.Ю, 
ал. 1, т. 1, или покупка на дървесина по чл. 46, т. 1 и чл. 75 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. 
Не се установи участникът да е в неизпълнение по приключени или прекратени 
договори, или неизпълнение на договорни задължения.

Комисията извърши служебна проверка относно постъпването на гаранцията за 
изпълнение. При извършената проверка се установи, че в стопанството е постъпило 
заявление от участника за трансформация на гаранцията за участие в гаранция за 
изпълнение на договора за обекта.

Комисията извърши проверка на представените от участника документи и 
установи, че те съответстват на законовите разпоредби и посочените условия.

Съгласно Заповед № 122/24.06.2020г., на Директора на ТП ДЛС „Черни лом гр. 
Попово, за обект № 2020-ТРО - класиран на първо място и изпълните на услугата 
„Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина от 
горски насаждения, разположени в ДГТ на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" 
гр. Попово", от обект №2020-ТРО е обявена фирма: „РЕЛА“ ЕООД, със седалище и 
адрес на управление: гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище, ул. «Цар Освободител» 
№81, с ЕИК: 125560068.

След направена справка се установи, че горе цитираната заповед за класиране е 
връчена на всички участници в процедурата за конкретния обект, и е влязла в 
законова сила, съгласно чл. 35 ал.З т.2 от Наредбата по чл.95 ал.1 от Закона за горите, 
поради което комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените 
документи от класирания на първо място участник:

„РЕЛА" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, общ. Попово, 
обл. Търговище, ул. «Цар Освободител» №81, с ЕИК: 125560068

Представените документи от изпълнителя „ПЛАТАН" ЕООД, са, както следва:



1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в открит конкурс за 
възлагане на услугата „Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на 
дървесина от горски насаждения, разположени в ДГТ на територията на ТП ДЛС 
"Черни Лом" гр. Попово", от обект №2020-ТРО, в гаранция за изпълнение на договора 
за обекта.

2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 26.06.2020 г.

3. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори към 
26.06.2020г., заверена от управителя.

4. Заверено копие от документ доказващи придобита правоспособност на 
работниците и квалификация за извършване на дейността „товарене и претоварване 
на дървесина", съгласно чл.230 ал.З от ЗГ- 1бр.;

5. Заверено копие от документ доказващи придобита правоспособност за 
управление на товарен автомобил -1бр.;

6. Инвентарен опис съставен подписан и подпечатан от изпълнителя - 1 стр. 
оригинал към 01.07.2020г., доказващ собствеността на притежаваната от изпълнителя 
собствена, наета или закупена на лизинг техника, осигуряваща извършване на 
дейността.

7. Документи за техническата обезпеченост на кандидата със собствено 
работно оборудване -  високо проходима техника за транспортиране ( подвоз ), 
оборудвана с GPS система за проследяване, а именно:

- заверено копие от талон за регистрация по ЗДП- 1бр. собствен товарен 
автомобил -  „КАМАЗ 53212" Т6448ТТ.

- заверено копие от документ за техническа годност на товарния автомобил.

- заверено копие от документ доказващ оборудването на товарния автомобил с 
GPS система за проследяване.

8. Документи за техническа обезпеченост на кандидата с техника за 
механизирано товарене на дървесина:

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ -  заверени копия на 
колесен трактор „ЮМЗ-6л"- 1бр с автокран -1бр.

- Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ или Областна 
дирекция „Земеделие" , съгласно Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на 
технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и 
горската техника и машините за земни работи -  в сила към датата на провеждане на 
конкурса -  заверени копия -  1бр.;

9. Свидетелство за съдимост на името на управителя на „РЕЛА" ЕООД.

10. Удостоверение от „Североизточно държавно предприятие" ДП -  Шумен, 
удостоверяващ, че „РЕЛА" ЕООД, няма непогасени задължения към „Североизточно 
държавно предприятие" ДП Шумен и неговите териториални поделения.

Комисията провери служебно в търговския регистър, наличието на 
обстоятелства относно наличие на производство по несъстоятелност, процедури по 
обявяване в несъстоятелност и процедура по ликвидация. При проверката данни за



посочените процедури не бяха установени. Приложи се разпечатка от ТР.

Комисията служебно изиска информация от всички ТП на СИДП ДП Шумен 
участникът, отговаря ли на изискването в рамките на едногодишен срок, считано към 
датата посочена като краен срок за приемане на офертите да няма "отрицателна 
търговска репутация”, свързана с установено неизпълнение по приключени или 
прекратени договори, или неизпълнение на договорни задължения задължително от 
всички ТП ДГС/ДЛС от „СИДП” ДП - гр. Шумен, в които е извършвал дейност по чл.10, 
ал. 1, т. 1, или покупка на дървесина по чл. 46, т. 1 и чл. 75 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. 
Не се установи участникът да е в неизпълнение по приключени или прекратени 
договори, или неизпълнение на договорни задължения.

Комисията извърши служебна проверка относно постъпването на гаранцията за 
изпълнение. При извършената проверка се установи, че в стопанството е постъпило 
заявление от участника за трансформация на гаранцията за участие в гаранция за 
изпълнение на договора за обекта.

Комисията извърши проверка на представените от участника документи и 
установи, че те съответстват на законовите разпоредби и посочените условия.

С оглед горе установеното комисията единодушно:

РЕШИ:

1.Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни лом" гр. Попово, да сключи договор 
за товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, с
обявения за изпълнител : „ПЛАТАН" ЕООД, със седалище и адрес на управление: - гр. 
Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. „Презвитиер Григорий" №10, вх. А, ет.1, ап.2, с 
ЕИК: 127033577, при условията и резултатите от проведения открит конкурс за 
обект №1914-ТРО.

2.Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни лом" гр. Попово, да сключи договор 
за товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, с 
обявения за изпълнител : «БГ ГРУП» ООД, със седалище и адрес на управление: гр. 
Попово, общ. Попово, обл. Търговище, бул. «България» №182, с ЕИК: 125543133,
при условията и резултатите от проведения открит конкурс за обект №2018-ТРО.

3.Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни лом" гр. Попово, да сключи договор 
за товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, с
обявения за изпълнител : „ПЛАТАН" ЕООД, със седалище и адрес на управление: - гр. 
Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. „Презвитиер Григорий" №10, вх. А, ет.1, ап.2, с 
ЕИК: 127033577, при условията и резултатите от проведения открит конкурс за 
обект №2019-ТРО.

4.Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни лом" гр. Попово, да сключи договор



за товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, с 
обявения за изпълнител : „РЕЛА" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 
Попово, общ. Попово, обл. Търговище, ул. «Цар Освободител» №81, с ЕИК: 
125560068, при условията и резултатите от проведения открит конкурс за обект 
№2020-ТРО.

Настоящият протокол съставен на 09.07.2020г., се предава за утвърждаване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата.

Настоящият протокол съдържащ 10 страници, се състави в един екземпляр и се 
подписа от всички членове на комисията.

Неразделна част от същия са всички описани в него документи.
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