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                      „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 

 

 
 

                                           ОДОБРИЛ:       
                                 ДИРЕКТОР ТП ДЛС „Черни Лом“ Попово … чл.59 от ЗЗЛД...... 

                                                                                         (инж.ДИАНА ВАСИЛЕВА) 

 

                      Дата: 14.06.2022 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ №2  
 
 Днес, 14.06.2022г. комисия назначена със Заповед № 220/13.06.2022г. на Директора на 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Станислава Караманолева–лесничей при ТП ДЛС „Черни Лом”   

 ЧЛЕНОВЕ: 

      1. Ралица Тодорова– юрисконсулт при ТП ДЛС «Черни Лом» гр.Попово 

              2. Юлиан Илиев- зам. гл. счетоводител при ТП ДЛС «Черни Лом» гр.Попово 

     се събра съгласно чл.35, ал.8 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 заседание в заседателна зала към 
административната сграда на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, бул. „Михаил Маджаров“ №68, да 
провери редовността и съответствието на представените документи по чл.35, ал.5, 
необходими за сключване на договор, в резултат на проведена процедура – открит конкурс, за 
възлагане на дейности по чл.10, ал.1, т.1 – добив на  дървесина, от годишния план за ползване 
2022 год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост в 
района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово, за обекти № 2203, №2204, №2205 и 
обект №2206. 
           Комисията установи, че в деловодството на стопанството са постъпили документи за 
сключване на договор за възлагане добива на дървесина от следните участници: 
 
          «МАРКОНИ ГРУП ЛЕС» ЕООД гр. Пловдив с представени документи с вх.№ 
2954/08.06.2022г. за обект № 2203; 

          «МАРКОНИ ГРУП ЛЕС» ЕООД гр. Пловдив с представени документи с вх.№ 
2956/08.06.2022г. за обект № 2204; 

          «МАРКОНИ ГРУП ЛЕС» ЕООД гр. Пловдив с представени документи с вх.№ 
2958/08.06.2022г. за обект № 2205; 

          «ЛОВЕЛА» ООД гр. Сливо поле с представени документи с вх.№ 3002/10.06.2022г. за 
обект № 2206; 
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       Съгласно издадени Заповеди №208/03.06.2022 г., №209 от 03.06.2022г. и №210/03.06.2022г. 
на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“, за изпълнител на дейността за обекти №2203 , №2204  
и  №2205 е определена фирма:  
            «МАРКОНИ ГРУП ЛЕС» ЕООД гр. Пловдив с ЕИК: 203110960 

       Съгласно издадена Заповед №211/03.06.2022 г. на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“, за 
изпълнител на дейността за обекти №2206 е определена фирма:  «ЛОВЕЛА» ООД. 

       След изтичане на срока за обжалване на горе цитираните заповеди и след представяне в 
срок на необходимите съгласно обявения открит конкурс документи от класираните на първо 
място участнци в процедурата за обектите, комисията пристъпи към разглеждане по същество 
на същите. 
           Участникът «МАРКОНИ ГРУП ЛЕС» ЕООД, класиран на първо място и определен за 
изпълнител на услугата добив на дървесина за обектите №2203 , №2204  и  №2205 е 
представил всички изискуеми документи, доказващи обстоятелствата, които е декларирал, 
свидетелство за съдимост на лицето, което го представлява по търговски регистър, документи 
за липса на публични задължения и такива към ДП „СИДП“ и неговите ТП, както и всички 
необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, 
осигуряващи извършването на  възложената дейност. 
         Комисията извърши проверка по служебен ред в „Публичен електронен регистър на 
търговците със задържани гаранции за изпълнение“ по договори, сключени със „СИДП“ ДП 
гр.Шумен и неговите ТП, за възлагане изпълнението на дейности по НУРВИДГТ. При 
извършената от страна на комисията проверка, същата не установи кандидатът, определен за 
изпълнител  да е вписан в посочения регистър. 
 
        Комисията извърши проверка на представените от участника :  «ЛОВЕЛА» ООД документи 
за ОБЕКТ №2206.След като се запозна с приложените в срок документи, комисията установи, 
че участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на т.12.7.1. 
до т.12.7.7. от условията за провеждане на процедурата. Участникът е приложил документи, 
доказващи обстоятелствата, които е декларирал, свидетелство за съдимост на физическото 
лице, което го представлява по търговски регистър, документи за липса на публични 
задължения и такива към ДП „СИДП“ и неговите ТП, както и всички необходими документи, 
доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост за извършване на  
възложената дейност. Комисията извърши служебна проверка относно постъпването на 
гаранцията за изпълнение. При извършената проверка се установи, че в стопанството е 
постъпило заявление от участника «ЛОВЕЛА» ООД за трансформация на гаранцията за участие, 
покриваща като размер гаранцията за изпълнение, която е 5% от предложената крайна цена за 
обекта. Участникът, определен за изпълнител за обект №2206 не попада в списъка на 
търговците със „задържани гаранции за изпълнение“ по договори, сключени със „СИДП“ ДП 
гр.Шумен и неговите ТП, за възлагане изпълнението на дейности по НУРВИДГТ. 
       След извършената проверка относно редовността и съответствието на представените 
документи от посочените кандидати, определени за изпълнители за обектите в процесната 
процедутра, и предвид на горе изложеното, комисията единодушно  

 
РЕШИ: 

 
 Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово да сключи договори за възлагане 

изпълнението на дейност с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските 

насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП ДЛС 

„Черни Лом“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията 

на технологичен план за добив на дървесина“,  за: 

 

 ОБЕКТ № 2203, обособен от отдели: 234-в и 234-г с обявения за изпълнител: 
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        «МАРКОНИ ГРУП ЛЕС» ЕООД с ЕИК: 203110960, със седалище и адрес на управление: гр. 
Пловдив, бул. «Александър Стамболийски» №50, представлявано от Пенка Николова Бангеева в 
качеството й на управител на дружеството, при условията и резултатите от проведеният 
открит конкурс, с общо прогнозно количество дървесина, която следва да се добие в обекта 
от 518 пл. куб.м. и предложена обща крайна цена от 13 986,00 лв. без ДДС. 

ОБЕКТ № 2204, обособен от отдели: 63 а, 2 е1, 80ж и 81ж с обявения за изпълнител: 
        «МАРКОНИ ГРУП ЛЕС» ЕООД с ЕИК: 203110960, със седалище и адрес на управление: гр. 
Пловдив, бул. «Александър Стамболийски» №50, представлявано от Пенка Николова Бангеева в 
качеството й на управител на дружеството, при условията и резултатите от проведеният 
открит конкурс, с общо прогнозно количество дървесина, която следва да се добие в обекта 
от 961 пл. куб.м. и предложена обща крайна цена от 25 222,00 лв. без вкл. ДДС. 

ОБЕКТ № 2205, обособен от отдели:  268 б, с обявения за изпълнител: 
        «МАРКОНИ ГРУП ЛЕС» ЕООД с ЕИК: 203110960, със седалище и адрес на управление: гр. 
Пловдив, бул. «Александър Стамболийски» №50, представлявано от Пенка Николова Бангеева в 
качеството й на управител на дружеството, при условията и резултатите от проведеният 
открит конкурс, с общо прогнозно количество дървесина, която следва да се добие в обекта 
от 675 пл. куб.м. и предложена обща крайна цена от 18 225,00 лв. без вкл. ДДС. 

ОБЕКТ № 2206, обособен от отдели:  330 д, с обявения за изпълнител: 
        «ЛОВЕЛА» ООД с ЕИК: 117636317, със седалище и адрес на управление: гр. Сливо поле,, 
общ.Сливо поле, местност «До шосето», представлявано от Петър Иванов Петров в качеството 
му на управител на дружеството, с общо прогнозно количество дървесина, която следва да 
се добие в обекта от 1448 пл. куб.м. и предложена обща крайна цена от 39096,00 лв. без 
вкл. ДДС. 

         Настоящият протокол се предава за утвърждаване на Възложителя на основание чл.35, 
ал.8 съгласно изискванията в 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. 

Настоящият протокол съдържащ три страници се състави в един екземпляр и се подписа от 

всички членове  на комисията. Неразделна част от същия са всички описани в него документи.  

 

Комисията заседава в състав: 

 

Председател: ….…… чл.59 от ЗЗЛД …… 

                   (инж. Станислава Караманолева–лесничей при ТП ДЛС „Черни Лом”) 

 

Членове: 

   1…. чл.59 от ЗЗЛД..…… 

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

    

  2….… чл.59 от ЗЗЛД …… 

  (Юлиан Илиев- зам. гл. счетоводител при ТП ДЛС «Черни Лом» гр.Попово)

   


