
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И
ГОРИТЕ

"СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП"
гр. Шумен

ДЛС Паламара, 9751 с.Венец, тел. 05343/ 21-57

Утвърждавам на дата ..................

Директор

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ПАЛАМАРА”

инж. Севен Башлъ

........................................

ПРОТОКОЛ
от проведен електронно търг за Отдаване на дървесина на корен

На 07.01.2020г., 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 №9751-4012 с комисия в състав:

За обекти:

Обект № Дата Начален час

1-1-2020 07.01.2020г. 09:00

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 1 брой кандидати: 

Дата (срок за регистрация за участие): 05.01.2020г.        Час: 23:59



№ Име на
кандидата

ЕИК/Булстат/Е
ГН

Адрес на
управление

Представител Дата и час на
регистрация

Обект

1 ЛЕСТРАНС
ЕООД

127605423 Долина,
ул.Чапаев 2

Етям Шанов с
номер на

сертификат -
Пълномощни

к

05.01.2020
19:52

1-1-2020

Комисията провери данните на кандидатите или на техните упълномощени представители.

Комисията допусна до участие в търга следните участници:

№ по ред Име на
кандидата

ЕИК/Булстат/ЕГН Обект Получен УИК
(Уникален идент

ификационен
код)

Вход в
електронния

търг

Комисията не допусна до участие в търга следните участници:

№ по ред Име на кандидата ЕИК/Булстат/ЕГН Обект

1 ЛЕСТРАНС ЕООД 127605423 1-1-2020

Коментар

Постъпилата гаранция по сметки на ТП ДЛС "Паламара" в срока по т. 2 от глава ІV на тръжните

условия е в размер на 6437.00 лева, което е по-малко от изискуемите 6 473.00 лева

Поради факта, че няма нито един допуснат участник в електронната платформа и съгласно чл.

74е, ал. 2, т. 2 от НУРВИДГТ, Комисията предлага на Директора да издаде заповед за

прекратяване на търга.
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