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Утвърждавам на дата 26.10.2018г. 
И.Д. Директор 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МИХАЛКОВО“ 
инж. Стоянка Кечева - Чаушева 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен електронно търг за Отдаване на дървесина на корен 
 

На 26.10.2018г. на основание глава III, раздел III 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 /съкратено в протокола НУРДВИДГТ/ се проведе 
електронна тръжна процедура № 4820-3392 с комисия в състав: 

1. Константин Чолаков – Експерт – Одобрител  
2. Асен Иванов – Експерт – Одобрител  
3. Георги Станчев – Експерт – Одобрител  
4. Иван Свирков – Юрист – Одобрител 
5. Елена Милева– Експерт – Председател 

 
За Обект № 1803 на ТП ДГС „Михалково“, 29.10.2018г. с начален час 10:00 

часа. 
 
В срока, определен за получаване на оферти са постъпили две оферти, 

както следва:  
1. Оферта с Вх. № 1/25.10.2018г., 18:17ч, депозирана от „ФОРЕСТ” ЕООД. 
Комисията подписаха изискуемите съгласно 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 декларации. 

 
След запознаване с представените от кандидатите документи, се 

установи следното: 
За кандидата „ФОРЕСТ” ЕООД:  
В т. 10.3. от влезлия в сила тръжен регламент (документация) 

Продавачът е посочил, че кандидатът следва да представи – „Доказателства за 
наличието на собствени работници за изпълнението на дейността, в брой и 
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квалификация, съответстващи на представената техника. Участникът прилага 
заверени копия от свидетелства за придобита правоспособност за работа със 
съответния вид собствена, наета или закупена на лизинг техника, 
удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на тези 
служители и работници на кандидата - сканирани копия.“ Кандидатът в 
представената от него оферта за участие е представил Удостоверение за 
разред на Венелин Маслянов, който документ комисията приема, че не 
отговаря на изисканият от Продавача в т. 10.3. от влезлия в сила тръжен 
регламент (документация). 

В тази връзка на основание т. 10.4.1 от утвърдения тръжен регламент 
(документация), „ФОРЕСТ” ЕООД се отстранява от участие в търга за обект № 
1803 на ТП ДГС „Михалково”. 

 
Поради горното и във връзка с т. 16.1.2. от влезлия в сила тръжен 

регламент – Документите за участие на всички кандидати не отговарят на 
изискванията и условията на търга, Комисията предлага на и.д. Директора на 
ТП ДГС „Михалково“ да издаде заповед за прекратяване на електронния търг 
за Обект № 1803 на ТП ДГС „Михалково“. 
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