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                     МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
                  „ СЕВЕРОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ “  ДП 
                    ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  „ЧЕРНИ ЛОМ“  

                     7800 гр.Попово, бул.”Михаил Маджаров” № 68, тел.0608/4 20 47, 

                              факс 0608/4 41 05,  e-mail:dls.cherni_lom@dpshumen.bg 

 

               
 
                                                 УТВЪРДИЛ:       

                                   ДИРЕКТОР ТП ДЛС ”Черни Лом“ гр. Попово …чл.59 от ЗЗЛД…… 

                                                                                   (инж. ЮЛИАН БУДАКОВ) 

                     Дата на утвърждаване: 23.08.2021г. 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 
         Днес, 20.08.2021 год. от 10:00 часа в административната сграда на ТП ДЛС „Черни Лом” - 

гр. Попово, обл. Търговище, бул. „Михаил Маджаров“ № 68, Комисия назначена  на 

основание чл. 60, ал.1 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 със Заповед №194/20.08.2021г. на Директора на 

ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, в състав: 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Ангел Чакъров- специалист лесовъдство при ТП ДЛС «Черни Лом»   

     ЧЛЕНОВЕ:   

                 1. Ивета Димитрова - РСО и гл. счетоводител при ТП ДЛС «Черни Лом»  

                 2. Ралица Тодорова– юрисконсулт при ТП ДЛС «Черни Лом» 

                 3. Тодор Тодоров – юрисконсулт на Община Попово 

                 4. Илиян Василев – ръководител участък ГСУ при ТП ДЛС «Черни Лом» 

 

          се събра на заседание за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

определяне на купувач за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна 

ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021 г. от горски територии, 

собственост на Община Попово, стопанисвани от ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово, за 

обособен обект №2101, отдели/подотдели: 160 „р“, 181 „д“, 181 „ж“, 184 „б“, 184 „н“, 344 

„д‘‘, 360 „г“, с общо прогнозно количество маркирана дървесина за обекта от 1440 пл.куб.м. 

       Процедурата е открита със Заповед №176/02.08.2021г. на вр.и.д. Директор на ТП ДЛС 

„Черни Лом” гр.Попово с приложен утвърден график от Кмета на Община Попово за 

провеждане на предметната процедура. 

        Председателят на комисията извърши проверка и установи, че присъстват всички 

членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на 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 и условията за 

провеждане на процедурата. 

          Членовете на комисията се запознаха със списъка на депозираните оферти по реда на 

постъпването им в деловодството на ДЛС „Черни Лом“, след което същата започна своята 

работа по изпълнение на задълженията си по чл.61 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.  



2 
 

От представения входящ регистър комисията установи, че към изтичане на крайния 

срок: 19.08.2021г. - 16:00 часа за депозиране на оферти в деловодството на ДЛС «Черни Лом» 

оферти са депозирани от следните кандидати: 

        Кандидат №1  «РЕЛА» ЕООД гр. Попово, ул. «Цар Освободител» №81, депозирал 
документи за участие с вх. №2455/19.08.2021г. в 13:41 часа, с подадена оферта за обект 
№2101 – 1 плик.; 

        Кандидат №2  «ПЕТКОВ ГРУП» ЕООД гр. Стражица, ул. «Георги Бенковски» №7, 
депозирал документи за участие с вх. №2456/19.08.2021г. в 13:46 часа, с подадена оферта за 
обект №2101 – 1 плик.; 

        Кандидат №3  «БГ ГРУП» ООД гр. Попово, бул. «България» №182, депозирал документи 
за участие с вх. №2457/19.08.2021г. в 14:20 часа за обект №2101 – 1 плик. Офертата е 
подадена от упълномощен представител с приложено към нея Пълномощно. 

        Кандидат №4  «ПЛАТАН» ЕООД гр. Шумен, ул. «Презвитер Григорий» №10 вх.А, 
депозирал документи за участие чрез упълномощен представител с вх. №2460/19.08.2021г. 
в 15:40 часа,  с подадена оферта за обект №2101 – 1 плик. 

        Съгласно регистъра на офертите се установи, че кандидатите са депозирали същите в 

посочения от възложителя срок. 

        При откриване на тръжната процедура, на основание чл.61, ал.2 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, 

комисията пристъпи към проверка самоличността на кандидатите или на техните 

упълномощени представители по реда на приетите документи от входящия регистър за 

участие в настоящия търг, при което се установи следното : 

         Кандидат №1 «РЕЛА» ЕООД се представлява в търга от лицето г-н Христо  Дюкенджиев 

- управител на дружеството, който се легитимира с лична карта; 

      «ПЕТКОВ ГРУП» ЕООД или кандидат №2 се представлява в търга от лицето Петко Петков 

управител на дружеството и едноличен собственик на капитала, който се легитимира с 

документ за самоличност; 

        Представител на кандидат №3 «БГ ГРУП» ООД в качеството си на управител на 

дружеството е г-н Михаил  Маринов, който се легитимира с лична карта; 

        Кандидат №4  «ПЛАТАН» ЕООД се представлява в настоящия търг чрез Ержан 

Сюлейманов в качеството си на упълномощен представител от г-жа Радка Зафирова 

Павлова-управител на „Платан“ ЕООД по силата на Пълномощно рег.№2089 от 02.05.2018г. 

при нотариус с рег.№018 на Нотариалната камара в район РС Шумен. 

        След запознаване със списъка на кандидатите, депозирали оферта за участие,  
председателят и членовете на комисията подписаха декларация за обстоятелствата по 
чл.60, ал.5 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. 

          На участниците беше разяснен редът за провеждане на тръжната сесия, както и 
етапите на провеждане на търга.  
       Комисията пристъпи към първият етап на процедурата, а именно: отваряне на 
подадените оферти по реда на постъпването им, съгласно чл.61, ал.3 от Наредбата, проверка 
на документите и допускане на участниците до следващ етап на процедурата. 
          Външният плик на регистрирания за участие кандидат №1 «РЕЛА» ЕООД е запечатан, 
непрозрачен и с ненарушена цялост. При отварянето му, комисията установи наличие на 
следните представени от него документи: 
        1. Заявление за участие в търг с явно наддаване за обект с №2101 по утвърден образец 

- 1стр.;  
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2.  Декларация № 1 в оригинал, удостоверяваща обстоятелствата 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 - 1бр.  от 1 стр. подписана от управителя на дружеството; 

3. Декларация №2 по образец, представляваща списък на изпълнените от участника 

договори -1 стр.; 

4. Декларация №3 по образец приложена от 1 страница, с отбелязване на ненужната 

информация; 

          5. Декларация №4 по утвърден образец, относно техническата обезпеченост за 

изпълнение на дейността – подписана и подпечатана от управителя на фирмата ; 

          6. Декларация №5 по образец с деклариращи обстоятелства, относно лицата 

правоспособни за изпълнение на възложените дейности – приложена 1 стр.; 

          7. Декларация №6 по образец от 1 страница за спазване на изискванията за безопасни 

условия на труд и стандарта за горска сертификация; 

          8. Декларация №7 в която кандидатът е посочил, че е запознат с характера и 

дейността на процедурата и приема изцяло условията на проектодоговора– 1 страница; 

          9. Декларация №8 подписана и подпечатана по утвърден образец от 1 стр. в която 

кандидатът е посочил,че при изпълнение на дейностите в обект №2101 няма да ползва 

подизпълнители; 

        10. Декларация №10 за информираност и съгласие за обработване на лични данни - 1 

бр., 2 стр., оригинал, подписана от управителя на дружеството. 

        11. Издадено от ТП ДЛС „Черни Лом“ удостоверение с изх.№2444/18.08.2021г., че 

участникът няма непогасени с настъпил падеж парични задължения към стопанството. 

        12. Декларация по чл.52, ал.6 от НУРВИГТ-подписана и подпечатана от управителя на 

дружеството със съдържание от 1 страница-не е задължително приложима декларация 

съгласно условията на процедурата и действащата нормативна уредба към този етап на 

процедурата. 

        13.Преводно нареждане за внесена от кандидата гаранция за участие за обект №2101 -

не е задължително за представяне, като комисията служебно е ангажирана да провери 

посоченото обстоятелство. 

       Комисията извърши справка относно актуалното състояние на участника „РЕЛА“ ЕООД в 

Търговския регистър към Агенцията по вписвания - не се установи различие в посочените 

данни от участника и данните за него от регистъра. Комисията служебно провери 

постъпването на гаранцията за участие на кандидата да е реално постъпила до края на 

работния ден, предхождащ деня на провеждане на търга и в пълен размер по сметката на ТП 

ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово. Гаранцията за участие на участника е постъпила в посоченият 

размер по сметката на стопанството. Комисията служебно провери в електронния регистър 

на ИАГ, относно актуалността на регистрацията на участника по чл.241 от ЗГ – същия 

отговарят на поставените изисквания. Всяка справка е удостоверена с разпечатка от 

съответния регистър и е приложена към тръжната преписка, като неразделна част от нея. 

          Комисията, като съобрази указанията, обективирани в условията за провеждане на 

процедурата, утвърдени със Заповед №176/02.08.2021г. на Директора на ТП ДЛС „Черни 

Лом” гр. Попово, установи : 

         При разглеждане на офертата на «РЕЛА»ЕООД, комисията констатира, че с 
представените доказателства кандидатът е доказал, че е търговец по смисъла на 
Търговския закон и същият има внесена в срок по банков път гаранция за участие, като 
условие за допускане до следващия етап на процедурата - явно наддаване. При изготвяне на 
офертата кандидатът се е придържал към изискванията на организатора на публичния 
търг чрез явно наддаване и е представил всички необходими и изискуеми документи 
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(декларации по образец), същите са във вид и съдържание, съобразно изисканите от 
продавача. Офертата му е пълна и отговаря на всички предварително обявени условия на 
възложителя, като не са налице обстоятелствата по смисъла на чл.61, ал.5 от Наредбата. 
Същият декларира, че е запознат с предмета и характера на дейността в обявената 
процедура и приема клаузите на проектодоговора, поради което комисията единодушно 
реши: 

Допуска до участие във втори етап - явно наддаване за обект №2101  кандидат 
№1 - «РЕЛА» ООД гр. Попово. 

       Външният плик на регистрирания за участие кандидат №2 «ПЕТКОВ ГРУП» ЕООД е 
запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост. При отварянето му, комисията установи 
наличие на следните представени от него документи: 
        1. Заявление за участие в търг с явно наддаване за обект с №2101 по утвърден образец 

- 1стр.;  

        2.  Декларация № 1 в оригинал, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от 

Наредбата – подписана от  управителя на дружеството , състояща се от 1 страница; 

3. Декларация №2 по образец, представляваща списък на изпълнените от участника 

договори -2 стр.; 

          5. Декларация №4 по утвърден образец, относно техническата обезпеченост за 

изпълнение на дейността – подписана и подпечатана от управителя на фирмата ; 

          6. Декларация №5 по образец с деклариращи обстоятелства, относно лицата 

правоспособни за изпълнение на възложените дейности – приложена 1 стр.; 

          7. Декларация №6 по образец от 1 страница за спазване на изискванията за безопасни 

условия на труд и стандарта за горска сертификация; 

          8. Декларация №7 в която кандидатът е посочил, че е запознат с характера и 

дейността на процедурата и приема изцяло условията на проектодоговора– 1 страница; 

          9. Декларация №8 подписана и подпечатана по утвърден образец от 1 стр. в която 

кандидатът е посочил,че при изпълнение на дейностите в обект №2101 няма да ползва 

подизпълнители; 

        10. Декларация №10 за информираност и съгласие за обработване на лични данни - 1 

бр., 2 стр., оригинал, подписана от управителя на дружеството. 

        11. Удостоверение с изх.№2450/18.08.2021г. издадено от ТП ДЛС „Черни Лом“, че 

участникът няма непогасени с настъпил падеж парични задължения към стопанството. 

         Комисията извърши справка относно актуалното състояние на участника в Търговския 

регистър към Агенцията по вписвания - не се установи различие в посочените данни от 

участника и данните за него от регистъра. Комисията служебно провери постъпването на 

гаранцията за участие на кандидата да е реално постъпила до края на работния ден, 

предхождащ деня на провеждане на търга и в пълен размер по сметката на ТП ДЛС „Черни 

Лом“. Гаранцията за участие на участника е постъпила в посоченият размер по сметката на 

стопанството. Комисията служебно провери в електронния регистър на ИАГ, относно 

актуалността на регистрацията на участника по чл.241 от Закона за горите – същия 

отговарят на поставените изисквания. Всяка справка е удостоверена с разпечатка от 

съответния регистър и е приложена към тръжната преписка, като неразделна част от нея. 

        Комисията, като съобрази указанията, обективирани в условията за провеждане на 

процедурата, същата установи : 

        Кандидат №2 е доказал, че е търговец по смисъла на Търговския закон и същият има 
внесена в срок по банков път гаранция за участие, като условие за допускане до следващия 
етап на процедурата. При изготвяне на офертата кандидатът се е придържал към 
изискванията на продавача и е представил всички необходими и изискуеми документи 
(декларации по образец), същите са във вид и съдържание, съобразно изисканите в 
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процедурата. Офертата му е пълна и отговаря на всички предварително обявени условия, 
като не са налице обстоятелствата по смисъла на чл.61, ал.5 от Наредбата. «ПЕТКОВ ГРУП» 
ЕООД декларира, че е запознат с предмета и характера на дейността в обявената процедура 
и приема клаузите на проектодоговора, поради което комисията единодушно реши: 

Допуска до участие във втори етап - явно наддаване за обект №2101 кандидат №2 
- «ПЕТКОВ ГРУП» ЕООД гр. Стражица. 

       Външният плик на кандидат №3 «БГ ГРУП» ООД е запечатан, непрозрачен и с 
ненарушена цялост. При отварянето му, комисията установи наличие на следните 
представени от него документи: 
        1. Заявление за участие в търг с явно наддаване за обект с №2101 по образец;        

         2.  Декларация № 1 в оригинал, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от 

Наредбата – подписана и подпечатана, състояща се от 1 страница; 

         3. Декларация №2 по образец, представляваща списък на изпълнените от участника 

договори -1 стр.; 

          5. Декларация №4 по утвърден образец, относно техническата обезпеченост за 

изпълнение на дейността – подписана и подпечатана от управителя на фирмата ; 

          6. Декларация №5 по образец с деклариращи обстоятелства, относно лицата 

правоспособни за изпълнение на възложените дейности – приложена 1 стр.; 

          7. Декларация №6 по образец от 1 страница за спазване на изискванията за безопасни 

условия на труд и стандарта за горска сертификация; 

          8. Декларация №7 в която кандидатът е посочил, че е запознат с характера и 

дейността на процедурата и приема изцяло условията на проектодоговора– 1 страница; 

          9. Декларация №8 подписана и подпечатана по утвърден образец от 1 стр. в която 

кандидатът е посочил,че при изпълнение на дейностите в обект №2101 няма да ползва 

подизпълнители; 

        10. Декларация №10 за информираност и съгласие за обработване на лични данни - 1 

бр., 2 стр., оригинал, подписана от управителя на дружеството. 

        11. Удостоверение с изх.№2451/18.08.2021г. издадено от ТП ДЛС „Черни Лом“, че 

участникът няма непогасени с настъпил падеж парични задължения към стопанството. 

         Комисията извърши справка относно актуалното състояние на участника в Търговския 

регистър към Агенцията по вписвания - не се установи различие в посочените данни от 

участника и данните за него от регистъра. Комисията служебно провери постъпването на 

гаранцията за участие на кандидата да е реално постъпила до края на работния ден, 

предхождащ деня на провеждане на търга и в пълен размер по сметката на ТП ДЛС „Черни 

Лом“. Гаранцията за участие на участника е постъпила в посоченият размер по сметката на 

стопанството. Комисията служебно провери в електронния регистър на ИАГ, относно 

актуалността на регистрацията на участника по чл.241 от Закона за горите – същия 

отговарят на поставените изисквания. Всяка справка е удостоверена с разпечатка от 

съответния регистър и е приложена към тръжната преписка, като неразделна част от нея. 

        Комисията като взе предвид изискванията, посочени в условията за провеждане на 

процедурата и допускане на кандидатите до етапа на наддаване, установи следното : 

        Кандидат №3 «БГ ГРУП» ООД гр.Попово е доказал, че е търговец по смисъла на 
Търговския закон и същият има внесена в срок по банков път гаранция за участие, като 
условие за допускане до следващия етап на процедурата. При изготвяне на офертата 
кандидатът се е придържал към изискванията на продавача и е представил всички 
необходими и изискуеми документи - декларации по образец, същите са във вид и 
съдържание, съобразно изисканите в процедурата. Офертата му е пълна и отговаря на 
всички предварително обявени условия, като не са налице обстоятелствата по смисъла на 
чл.61, ал.5 от Наредбата. Кандидатът е декларирал, че е запознат с предмета и характера на 
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дейността в обявената процедура и приема клаузите на проектодоговора, поради което 
комисията единодушно реши: 

Допуска до участие във втори етап - явно наддаване за обект №2101 кандидат №3 
- «БГ ГРУП» ООД гр.Попово. 

         Външният плик на последния по ред депозирал оферта «ПЛАТАН» ЕООД гр.Шумен е 
запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост. При отварянето на плика, комисията 
установи наличие на следните представени в него документи: 
        1. Заявление за участие в търг с явно наддаване за обект с №2101 по образец;        

         2.  Декларация № 1 в оригинал, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от 

Наредбата – подписана и подпечатана от управителя на дружеството -1 стр.; 

         3. Декларация №2 по образец, представляваща списък на изпълнените от участника 

договори -1 стр.; 

          5. Декларация №4 по утвърден образец, относно техническата обезпеченост за 

изпълнение на дейността – подписана и подпечатана от управителя на фирмата ; 

          6. Декларация №5 по образец с деклариращи обстоятелства, относно лицата 

правоспособни за изпълнение на възложените дейности – приложена 1 стр.; 

          7. Декларация №6 по образец от 1 страница за спазване на изискванията за безопасни 

условия на труд и стандарта за горска сертификация; 

          8. Декларация №7 в която кандидатът е посочил, че е запознат с характера и 

дейността на процедурата и приема изцяло условията на проектодоговора– 1 страница; 

          9. Декларация №8 подписана и подпечатана по утвърден образец от 1 стр. в която 

кандидатът е посочил,че при изпълнение на дейностите в обект №2101 няма да ползва 

подизпълнители; 

        10. Декларация №10 за информираност и съгласие за обработване на лични данни - 1 

бр., 2 стр., оригинал, подписана от управителя на дружеството. 

        11. Удостоверение с изх.№2459/19.08.2021г. издадено от ТП ДЛС „Черни Лом“, че 

участникът няма непогасени с настъпил падеж парични задължения към стопанството; 

        12.Приложено заверено копие на Пълномощно с №2089/02.05.2018г. при нотариус в 

район РС Шумен с рег. №018 на Нотариалната камара за учредена от управителя на ЕООД 

„Платан“ представителна власт на лицето Ержан Сюлейманов при и по повод участие в 

провеждането на цялостната процедура, вкл. подписване на договор и свързаните с 

изпълнението му документи. 

         Комисията извърши справка относно актуалното състояние на участника в Търговския 

регистър към Агенцията по вписвания - не се установи различие в посочените данни от 

участника и данните за него от регистъра. Комисията служебно провери постъпването на 

гаранцията за участие на кандидата да е реално постъпила до края на работния ден, 

предхождащ деня на провеждане на търга и в пълен размер по сметката на ТП ДЛС „Черни 

Лом“. Гаранцията за участие на участника е постъпила в посоченият размер по сметката на 

стопанството. Комисията служебно провери в електронния регистър на ИАГ, относно 

актуалността на регистрацията на участника по чл.241 от Закона за горите – същия 

отговарят на поставените изисквания. Всяка справка е удостоверена с разпечатка от 

съответния регистър и е приложена към тръжната преписка, като неразделна част от нея. 

        Комисията след детайлно разглеждане на представените от кандидат №4 документи и 

като взе предвид изискванията за допускане на кандидатите до етапа на наддаване, 

установи следното : 

        Кандидат №4 «ПЛАТАН» ЕООД  е доказал, че е търговец по смисъла на Търговския закон 
и същият има внесена в срок по банков път гаранция за участие, като условие за допускане 
до следващия етап на процедурата. При изготвяне на офертата кандидатът се е придържал 
към изискванията на продавача и е представил всички необходими и изискуеми документи 
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- декларации по образец, същите са във вид и съдържание, съобразно изисканите в 
процедурата. Офертата му е пълна и отговаря на всички предварително обявени условия, 
като не са налице обстоятелствата по смисъла на чл.61, ал.5 от Наредбата. Кандидатът е 
декларирал, че е запознат с предмета и характера на дейността в обявената процедура и 
приема клаузите на проектодоговора, поради което комисията единодушно реши: 

Допуска до участие във втори етап - явно наддаване за обект №2101 кандидат №4 
- «ПЛАТАН» ЕООД  гр.Шумен. 
         Председателят на комисията обяви гласно в присъствието на  кандидатите и на всички 

членове на комисията приключването на етапът по разглеждане на документите и 

допускане на участниците до следващия етап на публичния търг. Комисията след като 

установи, че не са налице основанията на чл.61, ал.5 от Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона за 

горите, пристъпи към втори етап на процедурата – провеждане на ЯВНО НАДДАВАНЕ за 

обекта. 

        ТРЪЖНА СЕСИЯ ЗА ОБЕКТ №2101, както следва: 
 

Обект № Отдел/подотдел Прогнозно 
количество в пл.м3 

Обща начална 
цена в лв. без ДДС 

Стъпка на 
наддаване в лв. 

2101 160 „р“, 181 „д“, 181 „ж“, 184 
„б“, 184 „н“, 344 „д‘‘, 360 „г“ 

1440 69002.00 2070.00 

 
      Регистрирани и допуснати кандидати за обекта са:  
         1.Кандидат №1 «РЕЛА» ЕООД гр. Попово, с ЕИК: 125560068 

         2.Кандидат №2 «ПЕТКОВ ГРУП» ЕООД гр. Стражица, с ЕИК:204844422 

         3.Кандидат №3 «БГ ГРУП» ООД гр. Попово, с ЕИК:125543133 

         4.Кандидат №4  «ПЛАТАН» ЕООД гр. Шумен, с ЕИК:127033577 

         На допуснатите до вторият етап на процедурата кандидати бяха предоставени поредни 
номера за участие, като номерът за участие съответства и съвпада с поредния номер на 
кандидата във входящия регистър на постъпилите предложения за участие в търга, а 
именно: 

         Кандидат №1  «РЕЛА» ЕООД с пореден номер за участие №1; 

         Кандидат №2  «ПЕТКОВ ГРУП» ЕООД с пореден номер за участие №2; 

          Кандидат №3  «БГ ГРУП» ООД с пореден номер за участие №3; 

         Кандидат №4  «ПЛАТАН» ЕООД с пореден номер за участие №4. 

          В 10:53 се пристъпи към явно наддаване за обекта №2101. 

        Председателят на комисията обяви ясно обекта на търга: ОБЕКТ №2101, началната 

цена: 69002.00 лв. без ДДС и стъпката на наддаване: 2070.00 лв., като поясни, че 

последователно ще обявява нарастването над началната цена, а всяко увеличение е в 

размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал.  Участниците бяха уведомени, че 

потвърдената от тях цена ги обвързва към комисията без право на позоваване на грешка. 

        Допуснатите до наддаването кандидати  потвърдиха началната цена за обекта. 

         Наддавателни предложения, съгласно приложен към процедурата наддавателен лист: 

№ стъпка Участник Цена 

1 №1; №2; №3; №4 69 002,00 

2 №1; №2; №3; №4 71 072,00 

3 №1; №2; №3; №4 73 142,00 

4 №1; №2; №3; №4 75 212,00 

5 №1; №2; №3; №4 77 282,00 

6 №1; №3; №4 79 352,00 

7 №1;  №3; №4 81 422,00 
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8 №1; №3; №4 83 492,00 

9 №1; №3; №4 85 562,00 

10 №1; №3; №4 87 632,00 

11 №1; №3; №4 89 702,00 

12 №1; №3; №4 91 772,00 

13 №1; №3; №4 93 842,00 

14 №1; №3; №4 95 912,00 

15 №1; №4 97 982,00 

16 №1; №4 100 052,00 

17 №1; №3; №4 102 122,00 

18 №1; №4 104 192,00 

19 №4 106 262,00 

 

        Класирането за първо и второ място за купувачи на дървесината за ОБЕКТ №2101 на 
база реда на потвърждаване на най-висока предложена цена. 
        Резултатите от проведеният търг с явно наддаване  са следните: 

 

Обект №, 
Количество 

 Начална 
цена в лв. 

без ДДС 

Класиран на първо 
място участник 

С цена в лв. 
без ДДС 

Класиран на второ 
място участник 

С цена в лв. 
без ДДС 

2101, 
1440 м3 

69002.00 «ПЛАТАН»ЕООД с 
пореден номер за 
участие №4 

106 262,00   «РЕЛА» ЕООД с 
пореден номер за 

участие №1 

104 192,00 

 

         На основание разпоредбата на чл.61, ал.10 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, изр.първо от текста предвид 
получените резултати от проведеният търг с явно наддаване за обект №2101, комисията 
единодушно 
 

РЕШИ: 
        Продажбата на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план 

за ползването на дървесина за 2021 г. от горски територии, собственост на Община 

Попово, стопанисвани от ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово, за обособен обект №2101, 

отдели/подотдели: 160 „р“, 181 „д“, 181 „ж“, 184 „б“, 184 „н“, 344 „д‘‘, 360 „г“, с общо прогнозно 

количество маркирана дървесина за обекта от 1440 пл.куб.м. да бъде продадено на 

кандидат №4 «ПЛАТАН»ЕООД на достигната цена за обекта в резултат на наддаване 

размер на 106 262,00 лева (сто и шест хиляди, двеста шестдесет и два лева, нула стотинки) 

без ДДС, или  

         Комисията класира на първо място и обявява за спечелил търга за Обект №2101, с 
общо прогнозно количество дървесина за продажба от 1440 пл. м3  : 
 
        «ПЛАТАН»ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен ул. «Презвитер 
Григорий» №10 вх.А, вписано в ТР към Агенция по вписванията с ЕИК:127033577, 
представлявано от Радка Зафирова-Павлова в качеството си на управител на дружеството, 
при потвърдена достигната цена за обекта в резултат на извършено наддаване от 
106 262,00 лв. без ДДС. 

 
        Комисията класира на второ място за Обект №2101 при достигната в резултат на 
наддаване цена за обекта кандидат №1, а именно: 
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       «РЕЛА» ЕООД с адрес на управление: гр. Попово, ул. «Цар Освободител» №81 с 
ЕИК:127033577, представлявано от Христо Дюкенджиев в качеството си на управител на 
дружеството, при потвърдена достигната цена за обекта в резултат на извършено 
наддаване от 104 192,00 лв. (сто и четири хиляди, сто деветдесет и два лева) без ДДС. 

 

       След обявяване на спечелилият участник и достигнатата цена за обекта, председателят 
на комисията закри настоящия търг. 
 
         Комисията предлага на Директора на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЧЕРНИ 
ЛОМ“ да издаде Заповед за определяне на купувач, класирания на първо място участник по 
предложената от него цена и да бъдат уведомени всички участници по реда на чл.61 от АПК. 
След влизане в сила на заповедта за определяне на купувач, да бъде поканен определения за 
купувач да подпише договор за продажба на дървесината по предложената от него цена. 
 
      Съгласно Заповед №194/20.08.2021г. на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово и 
чл. 61, ал.14 от горепосочената Наредба, настоящия протокол ведно със събраната в хода на 
процедурата документация се предава за утвърждаване. 
 
   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на оценителна комисия: ….……чл.59 от ЗЗЛД……..…… 

             (инж.Ангел Чакъров– специалист лесовъдство при ТП ДЛС „Черни Лом” ) 

 
ЧЛЕНОВЕ на оценителната комисия: 

                              1….……… чл.59 от ЗЗЛД …………..…… 

  (Ивета Димитрова – гл. счетоводител в ТП ДЛС „Черни Лом”) 

 
   2….………… чл.59 от ЗЗЛД ………..…… 

  (Ралица Тодорова – юрисконсулт  при  ТП ДЛС ,,Черни Лом'') 

 
   3….………… чл.59 от ЗЗЛД ………..…… 

  (Тодор Тодоров – юрисконсулт на Община Попово) 

 

   4….……… чл.59 от ЗЗЛД …………..…… 

  (Илиян Василев – ръководител участък ГСУ при ТП ДЛС «Черни Лом») 

 

 
 
 
 
 

  

 


