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                                              Утвърдил, 
                                                                            Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……/*П/…….. 

                 /инж. Васил Кущинаров/  

                 Дата: 07.12.2021г. 

П Р О Т О К О Л 
От  проведения открит конкурс, открит със Заповед №414/17.11.2021г. на Директора 

на ТП “ДЛС – Извора” 

 

Днес в 10:30 часа на 07.12.2021г. в сградата на ТП “ДЛС – Извора” и комисия, 

назначена със Заповед №454/07.12.2021г. на Директора на ТП “ ДЛС – Извора”, в състав: 

Председател: инж. Здравко Караджов – зам.-директор при ТП “ДЛС – Извора” 

Членове: 

1. инж. Веселин Юруков – лесничей при ТП “ДЛС – Извора”; 

2. Вероника Сариева  – юрисконсулт при ТП “ДЛС – Извора”; 

3. Велко Кисьов – лесничей при ТП “ДЛС – Извора”; 

4. Илияна Коджабашева – счетоводител при ТП “ДЛС – Извора”; 

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

Заповед №414/17.11.2021г. 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 7  (седем) оферти, видно от извлечение от               

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

РЕД 
ВХ.№ ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА ДАТА ЧАС 

01 150 „Елба Сидабор” ЕООД 06.12.21г. 16:17 

02 151 „Мурсалица лес” ЕООД 06.12.21г. 16:21 

03 152 „Зейто” ООД 06.12.21г. 16:23 

04 153  „Амет  2010” ЕООД 06.12.21г. 16:25 

05 154 „Енидже лес” ЕООД   06.12.21г. 16:27 

06 155 „Страхо лес -94” ЕООД 06.12.21г. 16:28 

07 156 „Пами лес” ЕООД 06.12.21г. 16:30 

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. При конкурса 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 за присъстващи лица на 

участниците или техни упълномощени представители, и установи, че такива няма. 

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

ДОПУСКА до участие всички в конкурса. 

III. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите на участниците и 

констатира следното: 
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1. „Елба Сидабор” ЕООД – в заявлението си заявява участие за два обекта с 

№22208 и №22209, представи Декларация приложение №2 и Декларация приложение №3 

пълно попълнени във вид и съдържание, съгласно документацията за участие и 1 бр. плик 

с надпис „Ценово предложение” за обект №22209, за обект №22208 – няма плик.  

2. „Мурсалица лес” ЕООД – в заявлението си заявява участие за четири обекти с 

№22101, №22203, №22204 и №22208, представи Декларация приложение №2 и 

Декларация приложение №3 пълно попълнени във вид и съдържание, съгласно 

документацията за участие и 2 бр. пликове с надпис „Ценово предложение” за обекти 

№22101 и №22208, за обекти №22203 и №22204 – няма пликове. 

3. „Зейто” ООД – в заявлението си заявява участие за два обекта с №22203 и 

№22206, представи Декларация приложение №2 и Декларация приложение №3 пълно 

попълнени във вид и съдържание, съгласно документацията за участие и 1 бр. плик с 

надпис „Ценово предложение” за обект №22206, за обект №22203 – няма плик. 

4. „Амет  2010” ЕООД – в заявлението си заявява участие за два обекта с №22203 

и №22207, представи Декларация приложение №2 и Декларация приложение №3 пълно 

попълнени във вид и съдържание, съгласно документацията за участие и 1 бр. плик с 

надпис „Ценово предложение” за обект №22207, за обект№22203 – няма плик. 

5. „Енидже лес” ЕООД  – в заявлението си заявява участие за три обекта с 

№22203, №22206 и №22207, представи Декларация приложение №2 и Декларация 

приложение №3 пълно попълнени във вид и съдържание, съгласно документацията за 

участие и 3 бр. плик с надпис „Ценово предложение” за обектите изписани в заявлението. 

6. „Страхо лес -94” ЕООД – в заявлението си заявява участие за два обекта с 

№22203 и №22210, представи Декларация приложение №2 и Декларация приложение №3 

пълно попълнени във вид и съдържание, съгласно документацията за участие и 1 бр. плик 

с надпис „Ценово предложение” за обект №22210, за обект №22203 – няма плик. 

7. „Пами лес” ЕООД – в заявлението си заявява участие за три обекта с №22204, 

№22205 и №22311, представи Декларация приложение №2 и Декларация приложение №3 

пълно попълнени във вид и съдържание, съгласно документацията за участие и 3 бр. 

пликове с надпис „Ценово предложение” за обектите изписани в заявлението; 

 

След отварянето на пликовете с офертите на участниците в конкурса 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

ОТСТРАНЯВА участниците които нямат пликове с предлагана цена за 

обектите посочени в заявленията им, а именно:  

1. „Елба Сидабор” ЕООД  - за обект №22208; 

2. „Мурсалица лес” ЕООД – за обекти №22203 и №22204; 

3. „Зейто” ООД – за обект №22203; 

4. „Амет  2010” ЕООД – за обект №22203; 

5. „Страхо лес -94” ЕООД - за обект № 22203.  

Същите се отстраняват на основание чл. 22, ал.4, т.1 и т.3 от наредбата и  

ДОПУСКА до участие същите участници за останалите обекти и останалите изрядни 

участници в следващия етап от конкурса – отваряне на пликовете с надпис 

”Предлагана цена”. 

 

IV. Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с надпис ”Предлагана цена” 

и оповести цените, предложени в ценовите оферти на участниците по обекти, както 

следва: 

ЗА ОБЕКТ №22101, ПОДОТДЕЛИ 52 „Д,З,Ж,К” 

1. „Мурсалица лес” ЕООД предлага цена за изпълнение в размер на 14875,09 лева 

без ДДС; 
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ЗА ОБЕКТ №22203, ПОДОТДЕЛИ 1049 ”В,Д,Ж,Е” 

1. „Енидже лес” ЕООД предлага цена за изпълнение в размер на 24095,26 лева без 

ДДС; 

ЗА ОБЕКТ №22204, ПОДОТДЕЛИ 1052 ”К” 

1. „Пами лес” ЕООД предлага цена за изпълнение в размер на 27128,04 лева без 

ДДС; 

ЗА ОБЕКТ №22205, ПОДОТДЕЛИ 235 ”Б” 

1. „Пами лес” ЕООД предлага цена за изпълнение в размер на 8988,13 лева без 

ДДС; 

ЗА ОБЕКТ №22206, ПОДОТДЕЛИ 110 „З” 107 ”Ч1,Ю1” 

1. „Зейто” ООД предлага цена за изпълнение в размер на 11180,34 лева без ДДС; 

2. „Енидже лес” ЕООД  предлага ПРАЗЕН ПЛИК;  

  

ЗА ОБЕКТ №22207, ПОДОТДЕЛИ 73 ”Х,Ч,Ш” 

1. „Амет 2010” ЕООД предлага цена за изпълнение в размер на 21384.00 лева без 

ДДС;  

2. „Енидже лес” ЕООД  предлага ПРАЗЕН ПЛИК;  

 

ЗА ОБЕКТ №22208, ПОДОТДЕЛ 166 ”К” 

1. „Мурсалица лес” ЕООД предлага цена за изпълнение в размер на 18209,92 лева 

без ДДС; 

ЗА ОБЕКТ №22209, ПОДОТДЕЛ 168 ”Ц” 

1. „Елба Сидабор” ЕООД  предлага цена за изпълнение в размер на 38222,25 лева 

без  ДДС; 

ЗА ОБЕКТ №22210, ПОДОТДЕЛИ  270 ”Х”, 271 „З,П” 

1. „Страхо лес -94” ЕООД предлага цена за изпълнение в размер на 10888,55 лева 

без  ДДС; 

ЗА ОБЕКТ №22311, ПОДОТДЕЛИ 210 ”Н,Ф” 

1. „Пами лес” ЕООД предлага цена за изпълнение в размер на 28730,09 лева без 

ДДС; 

 

След отварянето на пликовете с надпис ”Предлагана цена” и констатиране на 

цените, предложени от участниците в конкурса 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

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

от Заповед  №414/17.11.2021г. на директора на ТП ”ДЛС – Извора” критерий ”най-

ниска предложена цена”, както следва: 

 
ЗА ОБЕКТ №22101, ПОДОТДЕЛИ 52 „Д,З,Ж,К” 

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

размер на 14875,09 лева без ДДС; 

 

ЗА ОБЕКТ №22203, ПОДОТДЕЛИ 1049 ”В,Д,Ж,Е” 

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

на 24095,26 лева без ДДС; 

 

ЗА ОБЕКТ №22204, ПОДОТДЕЛИ 1052 ”К” 

На първо място  „Пами лес” ЕООД предложена цена за изпълнение в размер на 

27128,04 лева без ДДС; 
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ЗА ОБЕКТ №22205, ПОДОТДЕЛИ 235 ”Б” 

На първо място  „Пами лес” ЕООД предложена цена за изпълнение в размер на 

8988,13 лева без ДДС; 

 

ЗА ОБЕКТ №22206, ПОДОТДЕЛИ 110 „З” 107 ”Ч1,Ю1” 

На първо място  „Зейто” ООД предложена цена за изпълнение в размер на 

11180,34 лева без ДДС; 

 

ЗА ОБЕКТ №22207, ПОДОТДЕЛИ 73 ”Х,Ч,Ш” 

На първо място  „Амет 2010” ЕООД предложена цена за изпълнение в размер на 

21384.00 лева без ДДС;  

 

ЗА ОБЕКТ №22208, ПОДОТДЕЛ 166 ”К” 

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

размер на 18209,92 лева без ДДС; 

 

ЗА ОБЕКТ №22209, ПОДОТДЕЛ 168 ”Ц” 

На първо място  „Елба Сидабор” ЕООД предложена цена за изпълнение в размер 

на 38222,25 лева без  ДДС; 

 

ЗА ОБЕКТ №22210, ПОДОТДЕЛИ  270 ”Х”, 271 „З,П” 

На първо място  „Страхо лес -94” ЕООД предложена цена за изпълнение в 

размер на 10888,55 лева без  ДДС; 

 

ЗА ОБЕКТ №22311, ПОДОТДЕЛИ 210 ”Н,Ф” 

На първо място  „Пами лес” ЕООД предложена цена за изпълнение в размер на 

28730,09 лева без ДДС; 

 

За обекти с №22102, №22312, №22313, №22314 и №22315 няма подадени оферти 

за участие. 

 

V. След констатирането на гореописаните обстоятелства и класирането на ценовите 

предложения на участници в конкурса, комисията състави настоящия протокол и 

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. Здравко Караджов 

 

Членове: 

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

            инж. Веселин Юруков                               Вероника Сариева                                         

 

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

Велко Кисьов                                               Илияна Коджабашева 

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

(Регламент (ЕС) 2016/679). 


