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               Утвърдил, 

                                                               и. д. Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:…/*П/…. 

                                                                                                       /инж. Здравко Караджов/ 

П Р О Т О К О Л 
 

От  проведен търг с тайно наддаване с предмет: „Продажба на действително добити 

количества дървесина,  от ОБЕКТИ №21234-1 И №21309-1 открит със Заповед 

№277/12.07.2021г. на директора на ТП “ДЛС – Извора” 

 

Днес в 09:30 часа на 03.08.2021г. в сградата на ТП “ДЛС – Извора” комисия, 

назначена със Заповед №288/03.08.2021г. на Директора на ТП “ ДЛС – Извора”, в състав: 

I. Комисия в състав: 

Председател: Вероника Сариева – юрисконсулт при ТП “ДЛС – Извора” 

Членове: 

1. Велко Кисьов -  лесничей при ТП “ДЛС – Извора”  

2. Илияна Коджебашева – счетоводител  при ТП “ДЛС – Извора”;   

             Комисията се събра за провеждане на търг с тайно наддаване с предмет: 

„Продажба на действително добити количества дървесина, съгласно условията 

определени в Заповедта  на директора на ТП ”ДЛС – Извора” и утвърдената документация 

за участие и в съответствие с 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 на комисията констатира присъствието на всички членове на 

комисията. 

За участие в провеждането на търг с тайно наддаване с предмет: „Продажба на 

действително добити количества дървесина 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 99 „Сънием Форест” ЕООД 02.08.21г. 16:20 

02 100 „Николови лес 1 „ООД 02.08.21г. 16:22 

03 101 „ ДСВ- ТРАНС„ ООД   02.08.21г. 16:25 

 

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 търга 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 такива. 

 

КОМИСИЯТА ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОДАЛИ 

ОФЕРТИ В ТЪРГА 

III. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете и констатира следното: 

            1. „Сънием Форест” ЕООД – в заявлението си заявява участие за двата обекта с 

№21234-1 и №21309-1, представи Декларация приложение №2, Удостоверение 

№872/05.07.2021г. издадено от  РДГ; Справка за преработена дървесина; Сертификат ISO 
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9001:2015, документ от инвентарна книга за наличие на мощности и 2 броя пликове с 

надпис „Ценово предложение” за обектите посочени в заявлението; 

2. „Николови лес 1 „ ООД  – в заявлението си заявява участие за двата обекта с 

№21234-1 и №21309-1, представи Декларация приложение №2, Удостоверение 

№877/30.07.2021г. издадено от  РДГ;  Представена е справка за преработената дървесина в 

която НЕ Е ОТРАЗЕНО, ЧЕ ИМА ПРЕРАБОТЕН ОБЕМ ДЪРВЕСИНА не по- малко от 50 

на сто от количеството на обекта за който участва, УЧАСНИКЪТ НЕ ОТГОВАРЯ 

изискванията посочени в раздел ІІІ, точка 2, подточка 2.6 от документацията. Сертификат 

ISO 9001:2015, фактура за закупен гатер и 2 броя пликове с надпис „Ценово предложение” 

за обектите изписани в заявлението. 

          3. „ДСВ -ТРАНС„ ООД  – в заявлението си заявява участие за двата обекта с 

№21234-1 и №21309-1, представи Декларация приложение №2, Удостоверение 

№873/09.07.2021г. от издадено от  РДГ; Справка за преработена дървесина; Сертификат 

ISO 9001:2015, извадка от инвентарна книга за наличие на мощности и 2 броя пликове с 

надпис „Ценово предложение” за обектите посочени в заявлението. 

След отварянето на плика с офертата на участника в търга, 

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

ОТСТРАНЯВА УЧАСТНИКА „Николови лес 1„ ООД  на основание чл. 22, 

ал.4, т.3 който е представел оферта, която неотговаря на предварително обявените 

условия на възложителя, в този случай пликовете с предлагана цена не се отварят. 

И ДОПУСКА до участие участниците „ДСВ -ТРАНС„ ООД  и „Сънием 

Форест” ЕООД в следващия етап на търга с тайно наддаване с отваряне на 

пликовете с надпис ”Ценово предложение” и класирането им. 

IV. Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с надпис ”Ценово 

предложение” и констатира цените предложени от участниците за обекта и извърши 

класирането им, както следва: 

                      

ЗА ОБЕКТ №21234-1, ПОДОТДЕЛ  57 "е" 

1.  „Сънием Форест” ЕООД ООД  – предлага цена в размер на 12345.00 лева без 

ДДС. 

2. „ДСВ -ТРАНС„ ООД  – предлага цена в размер на 12350.00 лева без ДДС. 

      

ЗА ОБЕКТ №21309-1, ПОДОТДЕЛ  221 "б", 223 „г” 

1. „Сънием Форест” ЕООД ООД  – предлага цена в размер на 11520.00 лева без  

ДДС. 

2.  „ДСВ -ТРАНС„ ООД  – предлага цена в размер на 11518.00 лева без ДДС. 

             

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

цените предложени от  участниците в търга. 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

КЛАСИРА на първо и второ място, в съответствие с обявения в раздел I, т.9. от 

Заповед  №277/12.07.2021г. на директора на ТП ”ДЛС – Извора” критерий ”най-висока 

предложена цена”, както следва:  

                        

ЗА ОБЕКТ №21234-1, ПОДОТДЕЛ  57 "е" 

На първо място „ДСВ -ТРАНС„ ООД  – предлага цена в размер на 12350.00 лева 

без ДДС. 

            На второ място  „Сънием Форест” ЕООД ООД  – предлага цена в размер на   

            12345.00 лева без ДДС. 
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ЗА ОБЕКТ №21309-1, ПОДОТДЕЛ  221 "б", 223 „г” 

На първо място „Сънием Форест” ЕООД ООД  – предлага цена в размер на 

11520.00 лева без  ДДС. 

На второ място  „ДСВ -ТРАНС„ ООД  – предлага цена в размер на 11518.00 
лева без ДДС. 

             

                

               V. След констатирането на гореописаните обстоятелства и класирането на 

ценовите предложения на участниците в провеждането на търг с тайно наддаване с 

предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина”, комисията състави 

настоящия протокол и приключи своята работа по разглеждане, допускане и класиране на 

офертите за участие в търга. 

Председателят на комисията представи настоящия протокол ведно с цялата 

документация по провеждането на търга за утвърждаване от Директора на ТП ”ДЛС – 

Извора”.  

 

Настоящия протокол се състои от 3 (три) страници. 

 

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

Вероника Сариева                                         

 

Членове:  

   …………/*П/………….. 

Велко Кисьов  

    

    

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

                              Илияна Коджебашева  

 

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

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 


