
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  – ГР. СОФИЯ  

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр.Смолян , ул. ”Пол. Дичо 

Петров” № 1 А,  ТП   ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО “АЛАБАК” - 

гр.Велинград ,бул. ”Съединение” № 125, п.код 4600, п.к 80 

Тел. : 0887498826,  e-mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

Утвърдил на: 26.07.2021 г. 

 

ДИРЕКТОР:…………  /п/*…………… 

                                              / инж.Ивайло Джамбазов / 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 3140/26.07.2021г. 
 

            На 26.07.2021г., комисия назначена със заповед № 319/26.07.2021г. на 

Директора на ДГС “Алабак” в състав:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж. Димитър Китов- зам.-директор ТП ДГС Алабак 

 

ЧЛЕНОВЕ :       1.Елка Стоилова – гл. счетоводител ТП ДГС „Алабак” 

                            2. Наталия Пейчинова– юрисконсулт в ТП ДГС „Алабак” 
  

се събра на заседание в 09,00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Алабак” да 

проведе търг с тайно наддаване за продажба на действително добита дървесина в 

обекти  № 2147-1 от горски територии – държавна собственост на територията  на ТП 

ДГС ”Алабак”.  

Депозирани са  Оферти за обектите,  както следва по реда на подаване на документите: 

 

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 (Наредбата). 

 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации съгласно разпоредбите 

на чл. 21, ал. 6 Наредбата. 

 

Липсват законни или упълномощени представители на участниците подали оферта за 

участие. 

І. Пристъпи се към първи етап на търга  - отваряне на депозираните предложения. 

   

№ 

 

Участник Обект 

1 „Кос Хол -1” ЕООД 
2147-1 

2 „Братя Коцеви” ООД 
2147-1 

3 „Вас 98” ООД 
2147-1 

4 „Кера Трейд” ООД 
2147-1 

5 „Палисандър” ООД 
2147-1 



1. Комисията констатира, че участникът „Кос Хол -1” ЕООД е представил всички 

изискуеми от продавача документи. В тази връзка комисията реши да допусне 

участника до следващия етап на търга (отваряне на ценови предложения) за заявения 

обект – 2147-1;   

 

2. Комисията констатира, че участникът „Братя Коцеви” ООД е представил всички 

изискуеми от продавача документи. В тази връзка комисията реши да допусне 

участника до следващия етап на търга (отваряне на ценови предложения) за заявения 

обект – 2147-1;   

 

3. Комисията констатира, че участникът „Вас 98” ООД е представил всички изискуеми 

от продавача документи. В тази връзка комисията реши да допусне участника до 

следващия етап на търга (отваряне на ценови предложения) за заявения обект – 2147-1;   

 

4. Комисията констатира, че участникът „Кера Трейд” ООД е представил всички 

изискуеми от продавача документи. В тази връзка комисията реши да допусне 

участника до следващия етап на търга (отваряне на ценови предложения) за заявения 

обект – 2147-1;   

 

5. Комисията констатира, че участникът „Палисандър” ООД е представил всички 

изискуеми от продавача документи. В тази връзка комисията реши да допусне 

участника до следващия етап на търга (отваряне на ценови предложения) за заявения 

обект – 2147-1;   

 

ІІ. Пристъпи се към втори етап – отваряне на плика с ценово предложение. 
 

За обект № 2147-1; при начална цена – 3351,60лв. без ДДС за действително добито 

количество дървесина в размер на 37,18 куб.м., предложената от допуснатите до 

участие участници цена е както следва: 

 

„Кос Хол -1” ЕООД предлага цена в размер на 4700  лв. без ДДС; 

„Братя Коцеви” ООД предлага цена в размер на 4730 лв. без ДДС; 

„Вас 98” ООД предлага цена в размер на 4801 лв. без ДДС; 

„Кера Трейд” ООД предлага цена в размер на 4360 лв. без ДДС 

 „Палисандър” ООД предлага цена в размер на 3370 лв. без ДДС; 

 

Председателят на комисията обяви класирането за обекта –  

на първо място „Вас 98” ООД с предложена цена в размер на 4801 лв. без ДДС, а на 

второ място за същия обект- „Братя Коцеви” ООД с предложена цена в размер на 

4730   лв. без ДДС.  

 

Настоящия протокол е неразделна част от тръжната документация.  

 
КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж. Димитър Китов- …………… /п/*…………….. 

 

ЧЛЕНОВЕ :       1.Елка Стоилова - ………………… /п/*……………… 

                            2. Наталия Пейчинова– ……………… /п/*………………. 

 

Предал: …… /п/*….      Приел: …… /п/*.…….. 

/ инж. Димитър Китов/               / инж. Ивайло Джамбазов/ 

Дата: 26.07.2021г.       Дата: 26.07.2021г. 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


