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ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО “ИЗВОРА” – Девин” 
   4800 гр.Девин,ул.Освобождение № 18  тел./факс 03041/ 23-93, ЕИК 2016195800278 

 еmail:dlsizvora@ucdp-smolian.com, ddsizvora@abv.bg; http://www.dls-izvora.com 

 

 

 

Утвърждавам на дата: 26.05.2022г. 
                                                                            Директор на ТП ”ДЛС – Извора”……/*П/……..….. 

          /инж. Десислава Арнаудова/  

 

П Р О Т О К О Л 
От  проведения открит конкурс, открит със Заповед №З-32-252/09.05.2022г на 

Директора на ТП “ДЛС – Извора” 

 

Днес в 10:30 часа на 26.05.2022г. в сградата на ТП “ДЛС – Извора” и комисия, 

назначена със Заповед №З-32-284/26.05.2022г. на Директора на ТП “ ДЛС – Извора”, в 

състав: 

Председател: инж.Стоянка Кечева – гл. инженер на ТП“ДЛС-Извора“ 

Членове: 1. инж. Здравко Караджов – зам. директор в ТП „ДЛС-Извор”; 

                       2. инж. Веселин Юруков  - лесничей в ТП“ДЛС-Извора”; 

                             3. Вероника Сариева - юрисконсулт в ТП“ДЛС-Извора”; 

  4. Илияна Коджебашева – счетоводител в ТП“ДЛС-Извора”. 

се събра за провеждане на открит конкурс, съгласно условията определени в 

Заповед №З-32-252/09.05.2022г на Директора на ТП ”ДЛС – Извора”, одобрената 

документация за участие за провеждане на конкурса и 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. 

 

I. Председателят констатира присъствието на всички членове на комисията. 

За участие в конкурса са подадени 3  (три) оферти, видно от извлечение от 

регистъра на подадените оферти за участие, както следва: 
№ ПО 

РЕД 
ВХ.№ ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА ДАТА ЧАС 

01 18 „Тонибон – 71” ЕООД   23.05.22г. 09:45 

02 19 „Мурсалица лес” ЕООД 23.05.22г. 11:30 

03 20 ”Джамбаз 5354” ЕООД 23.05.22г. 11:45 

След като се запознаха с извлечение от регистъра на постъпилите оферти, 

членовете на комисията подписаха декларации по чл.21, ал.6. 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. 

 

II. Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал.2 от Наредбата, всеки има право да 

присъства лично или чрез упълномощен представител при работата на комисията след 

представяне на документ за самоличност и пълномощно от представлявания – когато е 

приложимо. 

Председателят на комисията извърши проверка на присъстващите лица и  

установи, че няма присъстващи лица или упълномощени представители. 

III. Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда на 

тяхното постъпване по реда на чл. 22, ал.3 от Наредбата и констатира следното: 
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1. „Тонибон – 71” ЕООД  – в заявлението си заявява участие за един обект с 

№22343, представи Декларация приложение №2 и Декларация приложение №3 в която 

участникът е декларирал, че разполага с трактор – 1бр., БМТ – 2 бр. и кон- 2 бр., разполага 

с лица – един водач на горска техника, двама секачи- мотористи, двама извозвача на 

животинска тяга и 1 брой плик с надпис „Ценово предложение” за обекта изписани в 

заявлението.  Представените документи са пълно попълнени във вид и съдържание, 

съгласно документацията за участие и е изпълнил минималните изисквания за технически  

средства (вкл. обоз) за добив и извоз на дървесина и квалифициран персонал поставени от 

Възложителя. 

            Комисията извърши служебно справка в ТР за това дали участникът е в 

несъстоятелност или в ликвидация и дали има парични задължения към  съответното ДП, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. От извършената справка 

се установи, че участникът не е в несъстоятелност и ликвидация и няма задължения 

съответното ДП; 

 

2. „Мурсалица лес” ЕООД – в заявлението си заявява участие за един обект с 

№22239, представи Декларация приложение №2 и Декларация приложение №3 в която 

участникът е декларирал, че разполага с трактор – 1бр., БМТ – 2 бр. и кон- 1 бр. разполага 

с лица – един водач на горска техника, двама секачи- мотористи, един извозвач на 

животинска тяга и 1 брой плик с надпис „Ценово предложение” за обекта изписани в 

заявлението.  Представените документи са пълно попълнени във вид и съдържание, 

съгласно документацията за участие и е изпълнил минималните изисквания за технически  

средства (вкл. обоз) за добив и извоз на дървесина поставени от Възложителя. 

            Комисията извърши служебно справка в ТР за това дали участникът е в 

несъстоятелност или в ликвидация и дали има парични задължения към  съответното ДП, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. От извършената справка 

се установи, че участникът не е в несъстоятелност и ликвидация и няма задължения 

съответното ДП; 

 

3. ”Джамбаз 5354” ЕООД – в заявлението си заявява участие за два обекта с 

№22345 и №22312, представи Декларация приложение №2 и Декларация приложение №3 

в която участникът е декларирал, че разполага с трактор – 1бр., БМТ – 3 бр. и конe - 5 бр. 

разполага с лица – един водач на горска техника, двама секачи- мотористи, един извозвач 

на животинска тяга и 2 броя плик с надпис „Ценово предложение” за обектите изписани в 

заявлението.  Представените документи са пълно попълнени във вид и съдържание, 

съгласно документацията за участие и е изпълнил минималните изисквания за технически  

средства (вкл. обоз) за добив и извоз на дървесина поставени от Възложителя. 

             Комисията извърши служебно справка в ТР за това дали участникът е в 

несъстоятелност или в ликвидация и дали има парични задължения към  съответното ДП, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. От извършената справка 

се установи, че участникът не е в несъстоятелност и ликвидация и няма задължения 

съответното ДП; 

 

След разглеждане на документите в офертите на участниците в търга и 

извършените служебни проверки, 

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 
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           ДОПУСКА до участие всички участници в следващия етап от конкурса с 

отваряне на пликовете с надпис ”Предлагана цена” оповестяване на предложените 

цени в оферти им и класирането им. 

IV. Видно от т. І от Заповед №З-32-252/09.05.2022г. на Директора на ТП „ДЛС-

Извора” с която е открит търга, началната продажна цена за обект №22343 е в размер на 

35329.92 лв.без ДДС, продажна цена за обект №22239 е в размер на 20821.30 лв. без ДДС, 

продажна цена за обект №22345 е в размер на 34573.39 лв. без ДДС и за обект №22312 

продажното цена за обекта е в размер на 31763.93 лв. без ДДС. Комисията пристъпи към 

отварянето на пликовете с надпис ”Ценово предложение” и оповести предложените от 

участниците цени за обектите, както следва: 

 

ЗА ОБЕКТ №22343, ПОДОТДЕЛИ 221г, 220з 

1. „Тонибон – 71” ЕООД  предлага цена за изпълнение в размер на 35300.00 лева 

без вкл. ДДС; 

ЗА ОБЕКТ №22239, ПОДОТДЕЛИ 150 К,П 

1. „Мурсалица лес” ЕООД предлага цена за изпълнение в размер на 20821.30 лева 

без вкл. ДДС; 

ЗА ОБЕКТ №22345, ПОДОТДЕЛИ 221 ж 

1. ”Джамбаз 5354” ЕООД предлага цена за изпълнение в размер на 34573.39 лева 

без вкл. ДДС; 

ЗА ОБЕКТ №22312, ПОДОТДЕЛИ 222 Г,В, 223 Б 

1. ”Джамбаз 5354” ЕООД предлага цена за изпълнение в размер на 31763.93 лева 

без вкл. ДДС; 

След отварянето на пликовете с надпис „Ценово предложение” и констатиране на 

цените предложени от  участниците в търга се установи, че са под определената начална 

цена за обектите посочен в т.ІV от протокола. 

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

КЛАСИРА на първо място, в съответствие с обявения в раздел I, т.8. от 

Заповед №З-32-252/09.05.2022г. на директора на ТП ”ДЛС – Извора” критерий ”най-

ниска предложена цена”, както следва: 

 
ЗА ОБЕКТ №22343, ПОДОТДЕЛИ 221г, 220з 

На първо място  „Тонибон – 71” ЕООД  предложена цена за изпълнение в размер 

на 35300.00 лева без вкл. ДДС; 

ЗА ОБЕКТ №22239, ПОДОТДЕЛИ 150 К,П 

На първо място  „Мурсалица лес” ЕООД предложена цена за изпълнение в 

размер на 20821.30 лева без вкл. ДДС; 

ЗА ОБЕКТ №22345, ПОДОТДЕЛИ 221 ж 

На първо място  ”Джамбаз 5354” ЕООД предложена цена за изпълнение в размер 

на 34573.39 лева без вкл. ДДС; 

ЗА ОБЕКТ №22312, ПОДОТДЕЛИ 222 Г,В, 223 Б 

На първо място  ”Джамбаз 5354” ЕООД предложена цена за изпълнение в размер 

на 31763.93 лева без вкл. ДДС; 

 

 

V.  За ОБЕКТИ №22240, №22314, №22342, №22102, №22144, №22315, №22331 И 

ОБЕКТ №22246  НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В 

ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯТ СРОК. 

 

VІ. След извършване на гореописаните обстоятелства и класирането на ценовите 

предложения на участниците в конкурса, комисията състави настоящия протокол и 
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приключи своята работа по разглеждане, допускане и класиране на офертите за участие в 

конкурса. 

Председателят на комисията представи настоящия протокол за утвърждаване на 

директора на ТП ”ДЛС – Извора” ведно с цялата документация по провеждането на 

конкурса. 

Настоящия протокол се състои от 4 (четири) страници. 

 

 

 

Председател: .........../*П/...................... 

   инж. Стоянка Кечева 

 

Членове: 

   ............../*П/.................            ........../*П/..............                 

   инж. Здравко Караджов                                Вероника Сариева                                         

 

    

   ............/*П/.................         .........../*П/................. 

                                   инж. Веселин Юруков   Илияна Коджебашева  
 

 

*  Подписите са  заличени  съгласно  Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


