
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И
ГОРИТЕ

"ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП"
гр. Смолян

ПРОТОКОЛ
от проведен електронен търг за Отдаване на дървесина на корен

На 21.06.2018г., 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 НУРВИДГТ/ се

проведе електронна тръжна процедура №4180-3238

За обекти:

Обект № Дата Начален час Краен час

1821С 21.06.2018г. 10:00 2018-06-21 10:14:01

Членовете на комисията подписаха декларации, с които декларираха, че не са “свързано лице” по

смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с кандидат в процедурата или

с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни

органи, че, ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в

комисията и, че нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от

кандидатите, подали документи за участие.

След разглеждане на направеното извлечение от електронния регистър Комисията констатира,

че за описаните по-горе обекти има подадени заявления за участие в търга от 7 броя кандидати: 

Дата (срок за регистрация за участие): 19.06.2018г.        Час: 23:59

№ Име на кандидата Адрес на управление Обект

1 ВАЛКИН ЛЕС ЕООД СТАМБОЛИЙСКИ,
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ,УЛ.

ШУВАЛОВ №5

1821С

2 ДИДО 84 С ЕООД с.Старосел, ул. Йорданка
Николова" № 10, с.

Старосел, ул. Йорданка
Николова № 10

1821С

3 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД Пловдив, бул.Александър
Стамболийски 50

1821С

4 КОЗИ ГРАМАДИ 2012 ЛТД гр.Перущица, Стопански 1821С

Утвърждавам на дата: 22.06.2018 г.
Диктор на ТП ДГС Хисар: ......./п/*.......
                              инж. Добрин Иванов
*заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД



двор № 1

5 МОДЪР-2002 ООД Крумово, Стопански двор 1821С

6 ДИАН ФОРЕСТ ЕООД ХИСАРЯ, ХАН КУБРАТ 5 1821С

7 БЕРГИН 13 ЛТД с.Старосел, ул.Георги
Димитров №60

1821С

Комисията провери данните на кандидатите или на техните упълномощени представители.

Комисията допусна до участие в търга следните участници:

№ по ред Име на кандидата Обект Вход в електронния търг

1 МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД 1821С Да

Коментар

2 МОДЪР-2002 ООД 1821С Да

Коментар

3 ДИАН ФОРЕСТ ЕООД 1821С Да

Коментар

Комисията не допусна до участие в търга следните участници:

№ по ред Име на кандидата Обект

1 ВАЛКИН ЛЕС ЕООД 1821С

Коментар

В т. 10.2.2. от влезлия в сила тръжен регламент (документация) за обект 1821 С на ТП ДГС Хисар,

Продавачът е посочил, че „кандидата следва да представи заверено извлечение от балансовите

сметки или счетоводните книги за ДМА, относно притежаваната от кандидата минимален брой

техника, осигуряваща извършването на дейността – сканирано копие. ОТ НАПРАВЕНАТА ЗАВЕРКА

ТРЯБВА ДА Е ВИДНО, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА АКТУАЛНИ КЪМ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ

НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГ. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ГОРНОТО ВЪРХУ

ПРЕДСТАВЕНИЯ ДОКУМЕНТ СЕ ПОСТАВЯ ДАТА, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ТЪРГА.” Кандидатът е представил два броя инвентарни книги за 2018 год.,

които са заверени с положени подпис и печат, като е поставена дата – 11.06.2018 год., която не

съответства на датата на подаване на документите за участие в търга, а именно 13.06.2018 год.



Това обстоятелство е видно от регистъра на постъпилите оферти за обект № 1821 С на ДГС

Хисар. В тази връзка на основание т. 10.4.1 от утвърдения и влязъл в сила тръжен регламент

(документация), кандидатът се отстранява от участие в търга за обект № 1821 С на ДГС Хисар.

2 ДИДО 84 С ЕООД 1821С

Коментар

Видно от представената оферта за обект № 1821 С, е че същата е подадена чрез Илия Китин -

упълномощен от управителя на „ДИДО 84 С” ЕООД. Съгласно влезлия в сила тръжен регламент

(документация) за обект № 1821 С на ТП ДГС „Хисар“, Продавачът е посочил изрично в т. 10.1.2,

абзац четвърти – „В случай че в процедурата фирмата – кандидат се представлява от

пълномощник и съгласно търговската регистрация на кандидата е записано, че начина на

представляване е заедно и поотделно, то тогава е достатъчно един от управителите да е

упълномощил пълномощника, който ще го представлява на търга. В този случай пълномощникът

подписва електронно автоматично генерирана в системата Декларация – приложение № 2.

Пълномощникът е длъжен да приложи подписана/и собственоръчно декларация/и Приложение

№ 1 от ВСИЧКИ управители на дружеството.“ В така представената оферта за участие в

електронен търг за обект 1821С на ТП ДГС „Хисар“ е представена декларация Приложение № 1,

но същата е подписана от пълномощника Илия Китин, а не каквото е изискването на Продавача,

да е подписана от Диян Китин – управител на „ДИДО 84 С” ЕООД. Отделно от това е и

обстоятелството, че в представената от кандидата „Инвентарна книга ДМА Сметка 2049“ с

посочена дата 31.05.2018г., от която е видно, че същата не е актуална към датата на подаване

на офертата – 19.06.2018г., каквото е изискването на Продавача, посочено в т. 10.2.2. от влезлия

в сила тръжен регламент (документация). С оглед горното на основание т. 10.4.1. от влезлия в

сила тръжен регламент (документация) кандидатът „ДИДО 84 С” ЕООД се отстранява от участие

в електронния търг за обект № 1821С на ТП ДГС „Хисар“.

3 КОЗИ ГРАМАДИ 2012 ЛТД 1821С

Коментар

В т. 10.2.2. от влезлия в сила тръжен регламент (документация) за обект № 1821С на ТП ДГС

„Хисар“ Продавачът е посочил, че „кандидата следва да представи заверено извлечение от

балансовите сметки или счетоводните книги за ДМА, относно притежаваната от кандидата

минимален брой техника, осигуряваща извършването на дейността – сканирано копие. ОТ

НАПРАВЕНАТА ЗАВЕРКА ТРЯБВА ДА Е ВИДНО, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА АКТУАЛНИ КЪМ

ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГ. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ

НА ГОРНОТО ВЪРХУ ПРЕДСТАВЕНИЯ ДОКУМЕНТ СЕ ПОСТАВЯ ДАТА, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ДАТАТА

НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ТЪРГА.” В представените от кандидата документи са

приложени - инвентарна книга, актуална към 15.06.2018год., както и КМА, актуална към

15.06.2018г. Същите са заверени с положени подпис и печат на кандидата. Видно от регистъра



на постъпилите оферти за обект № 1821 С на ТП ДГС „Хисар“, е че офертата за участие в

електронния търг е с дата 19.06.2018г. В тази връзка на основание т. 10.4.1 от утвърдения и

влязъл в сила тръжен регламент (документация), кандидатът „Кози Грамади 2012“ ООД се

отстранява от участие в търга за обект № 1821 С на ТП „ДГС Хисар“.

4 БЕРГИН 13 ЛТД 1821С

Коментар

В т. 10.2.2. от влезлия в сила тръжен регламент (документация) за обет № 1821 С на ТП „ДГС

Хисар“ Продавачът е посочил, че „кандидата следва да представи заверено извлечение от

балансовите сметки или счетоводните книги за ДМА, относно притежаваната от кандидата

минимален брой техника, осигуряваща извършването на дейността – сканирано копие. ОТ

НАПРАВЕНАТА ЗАВЕРКА ТРЯБВА ДА Е ВИДНО, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА АКТУАЛНИ КЪМ

ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГ. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ

НА ГОРНОТО ВЪРХУ ПРЕДСТАВЕНИЯ ДОКУМЕНТ СЕ ПОСТАВЯ ДАТА, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ДАТАТА

НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ТЪРГА.” В представените от кандидата документи е

приложена инвентарна книга ДМА, актуална към 17.06.2018год. Същата е заверена с положен

подпис и печат на кандидата. Видно от регистъра на постъпилите оферти за обект № 1821 С на

ТП „ДГС Хисар“, е че офертата за участие в електронния търг е подадена на 19.06.2018г. В тази

връзка на основание т. 10.4.1 от утвърдения и влязъл в сила тръжен регламент (документация),

кандидатът „Бергин 13“ ООД се отстранява от участие в търга за обект № 1821 С на ДГС Хисар.

Допуснатите и регистрирали се с УИК в деня и часа на провеждане на електронния търг

участници потвърдиха началната цена за обекта.

Класирането за първо и второ място за купувачи на дървесината за всеки обект се определи на

база реда на потвърждаване на най-висока предложена цена.

Резултатите от проведения търг за обектите са следните:  

Обект №,
Количество

дървесина за
продажба

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

1821С,
1029.00м3

21583.41 ДИАН ФОРЕСТ
ЕООД

23183.41 МОДЪР-2002
ООД

22863.41

Комисията предлага на Директора на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ХИСАР”, 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 Административно-

процесуалния кодекс (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
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Комисия:

Атанас Станков: ....../п/*........

Георги Станчев: ....../п/*........

Елена Милева: ....../п/*........

Иван Свирков: ....../п/*........

Константин Чолаков: ....../п/*........

*заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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