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ПРОТОКОЛ 
 

Днес, 02.06.2020 г., в 10,00 часа, във връзка със Заповед № РД-10-114 /02.06.2020 г. на 
директора на ТП „ДГС Карнобат” и на основание чл. 22, ал. 11 от Наредбата се изготви 
настоящият протокол от Комисия в състав: 
                     Председател:  инж. Христо Илиев – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”,                       
                        и членове: 1.адв. Жени Ранкова– юрист при ТП „ДГС  Карнобат”; 

                                2. Станка Банчева – гл. счетоводител ТП „ДГС Карнобат”; 
3.  Росана Чанева – директор на дирекция „АПИО” при Община Карнобат при Община 
Карнобат; 
4. Павел Дойчев – ст. специалист при Община Карнобат. 
          Комисията се събра, за да проведе открит конкурс  за добив на дървесина, находяща 
се в общинска горска територия в района на ТП «ДГС Карнобат» от Обект №2007,  
отд./пототд.  307 «в», 313 «в», 347 «а»,  386 «д», 390 «л» от ОГТ в териториалния 
обхват на «ЮИДП» ДП гр.Сливен прогнозно количество дървесина, подлежащо на сеч – 
460, 00 м3,  обща начална цена за извършване на услугите – 9545, 00 /девет хиляди  
петстотин четиридесет и пет/ лева без ДДС; дървесен вид -  шир. 
            От представеното извлечение от регистъра за оферти при ТП ДГС Карнобат се установи, 
че има подадена една оферта от  Кандидат № 1 „Топленко” ЕООД, с ЕИК 203730212, със 
седалище и адрес на управление:гр. Карнобат, ул. Кирил и Методий” №38, представлява се на 
процедурата от Ленко Димитров Пенев, в качеството си на управител – подал оферта № 9 с вх. 
№ ПО-05-35 /01.06.2020 г. в 08, 16 часа. 
   На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба 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, комисията провери самоличността на кандидата. 
След това председателят на комисията пристъпи към всеки един член на комисията прегледа и 
подписа документите приложени в офертата. Членовете на комисията прегледоха и подписаха 
представените към офертата документи, а именно: 

    Кандидат №1 
Топленко 

ЕООД 
1. Заявление за участие Да 
2. Закупена документация Да 
3. Документ за внесена гаранция за участие  -   477 лв. Да 
4.Удостоверение за рег. по чл.241 от ЗГ Да 
5. Удостоверение за рег. по чл.235 от ЗГ Да 
6. Декларация за наети на тр. д-р лица Да 
7. Доказателства за собствена техника  БМТ – фактура за 2 бр.БМТ Да 
8.  Трудови договори-  2 бр. секачи Да 
9.Удостоверения за професионално обучение – 2 броя Да 
10. Декларация, че няма да ползва подизпълнител Да 
11. ЕИК на търговеца /препис от Търговския регистър/ Да 
12. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3  от Наредбата Да 



13. Плик „Предлагана цена” Да 
14. Парафиран проекто – договор Да 
15. Референция от ТП ДГС Карнобат Да 
16.  Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ Да 

 

Допуснат кандидат до участие в конкурса -  Кандидат № 1 -  „Топленко” ЕООД 

              Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение за обект № 2007  от 
кандидат №1 -  „Топленко” ЕООД като констатира, че при начална цена за обекта  начална цена 
за извършване на услугите – 9545, 00 /девет хиляди  петстотин четиридесет и пет/ лева без ДДС 
«Топленко» ЕООД е предложил цена за извършване на услугите от 9545, 00 /девет хиляди  
петстотин четиридесет и пет/ лева без ДДС. 

   
     Ценовото предложение отговаря на предварително определените от Възложителя 

условия. 
 
      В резултат на  проведената процедура /открит конкурс за възлагане на дейности, 
представляващи сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, 
находяща се в  ОГТ в района на ТП «ДГС Карнобат» за  Обект №2007,  отд./пототд.  307 
«в», 313 «в», 347 «а»,  386 «д», 390 «л» от ОГТ в териториалния обхват на «ЮИДП» ДП 
гр.Сливен прогнозно количество дървесина, подлежащо на сеч – 460, 00 м3, дърв. вид –шир/ 
комисията класира на първо място  Кандидат №1 „Топленко” ЕООД, ЕИК 203730212 при 
цена за извърщване на услугата от  9545, 00 /девет хиляди  петстотин четиридесет и пет/ лева 
без ДДС. 

    На второ място за Обект № 2007  класиран: НЯМА, поради липса на постъпили 
други оферти за участие в открития конкурс. 
               
               Работата на комисията приключи в 10.15 часа. 
 
               Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и се представи на директора за 
утвърждаване на: 02.06.2020 год. 
 

К О М И С И Я: 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....… *П …….......…. 
                     (инж. Христо Илиев) 

 
 

Членове: 
 

 
 
1......... *П..........…..                         2….........*П.........……               3………*П …………...              

  
               (Станка Банчева)                                 (адв.Жени Ранкова)       (Росана Чанева) 

 
 
 
 

4……*П ….....……….       (Павел Дойчев) 
 
 

* Данни заличени на основание чл.25 от Регламент на ЕС 2016/679 на Европейския 
парламент 


