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           УТВЪРЖДАВАМ! 

                     ДИРЕКТОР  

Вх.№ ОД-03-87/15.12.2020 г.                           ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД“:….П………… 

                                                                                                       /инж. Н. Л./ 

 

Дата: 16.12.2020 г. 

 
Налице е положен подпис, като същия е заличен,  

съгласно Общия регламент за защита на личните 

  данни – Регламент (ЕС)2016/679 

 

П Р О Т О К О Л   
 

За разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в открит конкурс за 

възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина и изсичане на подлес, в обекти на територията 

на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград с № 2103, 2104, 2105, 

2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 и 2112, открит със Заповед № РД-10-181/27.11.2020г. на 

Директора на ТП „ДЛС Тополовград”, по реда 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” /ДВ, бр. 96/ 

06.12.2011 г./, наричана за краткост „Наредбата”.   

     

Днес, 15.12.2020 г. в гр. Тополовград, комисия определена със Заповед № РД-10-

190/15.12.2020 г. на Директора на ТП „ДЛС Тополовград” в състав: 

Председател: Я*** Г***Я*** – гл. счетоводител; 

 1. инж. А*** А*** Т*** – началник ГСУ; 

 2. Б*** Ч***Р*** – адвокат, 

 

се събра на заседание в 13:00 ч. и констатира, че до обявения краен срок за подаване на 

оферти за участие в открития конкурс – 17:00 часа на 14.12.2020г., съгласно предоставения 

на комисията регистър на офертите са постъпили 3 /три/ оферти, както следва:  

1. „П.А.К-57“ ЕООД, с входящ номер на офертата: № ОД-03-84/14.12.2020г. 11:49 часа, 

регистриран като участник под съответен № 1; кандидат за обект № 2111. 

2. „МИК-7476“ ООД, с входящ номер на офертата: № ОД-03-85/14.12.2020г. 13:35 часа, 

регистриран като участник под съответен № 2; кандидат за обект № 2110 и обект № 

2112. 

3. „КАНУС“ ООД, с входящ номер на офертата: № ОД-03-86/14.12.2020г. 15:49 часа, 

регистриран като участник под съответен № 3; кандидат за обекти с № 2103, 2104, 

2108, 2109, 2111 и  2112. 

 

След като се запознаха с предоставения списък на кандидатите, подали оферти, членовете 

на комисията пристъпиха към попълване на декларациите по чл. 21, ал. 6 от Наредбата.  

На заседанието на комисията не присъстват представители на кандидатите. 

Комисията констатира, че офертите са подадени в срок, в запечатани непрозрачни 

пликове, с посочени име на кандидата, номер на обекта за който участва, адрес за 

кореспонденция и телефон. 

За Обект № 2105, Обект № 2106 и Обект № 2107 – НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ. 

http://www.dlstopolovgrad.uidp-sliven.com/


 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с представените оферти по реда на 

тяхното постъпване, както следва: 

 

1. „П.А.К-57“ ЕООД - комисията извърши проверка за съответствието на предложението 

с предварително обявените условия и констатира, че няма основания за отстраняване от 

участие в процедурата. Кандидатът представя всички необходими документи за участие, 

изброени в Раздел II от Условията за участие, утвърдени със Заповед № РД-10-

181/27.11.2020г. на Директора на ТП „ДЛС Тополовград” .  

Комисията реши: допуска до по-нататъшно участие кандидата „П.А.К-57“ ЕООД. 

 

2. „МИК-7476“ ООД - комисията извърши проверка за съответствието на предложението 

с предварително обявените условия и констатира, че няма основания за отстраняване от 

участие в процедурата. Кандидатът представя всички необходими документи за участие, 

изброени в Раздел II от Условията за участие, утвърдени със Заповед № РД-10-

181/27.11.2020г. на Директора на ТП „ДЛС Тополовград” .  

Комисията реши: допуска до по-нататъшно участие кандидата „МИК-7476“ ООД. 

 

3. „КАНУС“ ООД - комисията извърши проверка за съответствието на предложението с 

предварително обявените условия и констатира, че няма основания за отстраняване от 

участие в процедурата. Кандидатът представя всички необходими документи за участие, 

изброени в Раздел II от Условията за участие, утвърдени със Заповед № РД-10-

181/27.11.2020г. на Директора на ТП „ДЛС Тополовград” .  

Комисията реши: допуска до по-нататъшно участие кандидата „КАНУС“ ООД. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Ценово предложение” от 

офертите на  участниците, по реда на тяхното постъпване, както следва:  

 

    1. „П.А.К-57“ ЕООД: 

 За обект № 2111 – предложена цена 5 900,00 лв. /пет хиляди и деветстотин лева/ 

без ДДС. 

 

    2. „МИК-7476“ ООД: 

 За обект № 2110 – предложена цена 9 400,00 лв. /девет хиляди  и четиристотин 

лева/ без ДДС. 

 За обект № 2112 – предложена цена 15 055,00 лв. /петнадесет хиляди и петдесет и 

пет лева/ без ДДС. 

 

    3. „КАНУС“ ООД: 

 За обект № 2103 – предложена цена 9 200,00 лв. /девет хиляди и двеста лева/ без 

ДДС. 

 За обект № 2104 – предложена цена 23 921,50 лв. /двадесет и три хиляди 

деветстотин двадесет и един лева и петдесет стотинки/ без ДДС. 

 За обект № 2108 – предложена цена 27 891,50 лв. /двадесет и седем хиляди 

осемстотин деветдесет и един лева и петдесет стотинки/ без ДДС. 

 За обект № 2109 – предложена цена 15 065,62 лв. /петнадесет хиляди и шестдесет и 

пет лева и шестдесет и две стотинки/ без ДДС. 

 За обект № 2111 – предложена цена 5 920,00 лв. /пет хиляди деветстотин и 

двадесет лева/ без ДДС. 

 За обект № 2112 – предложена цена 16 350,00 лв. /шестнадесет хиляди триста и 

петдесет лева/ без ДДС. 

 

  След разглеждане на предложенията, комисията пристъпи към оценка и класиране. 

Комисията извърши класирането съгласно предварително обявените условия по критерий 

„най-ниска предложена цена“, както следва: 

За обект № 2103 - начална цена – 9 200,00 лв. без ДДС,  количество дървесина - 384 м3, 

изсичане на подлес - 140 дка и срок за изпълнение 31.12.2021г. 



 

Първо място “КАНУС” ООД /единствен кандидат/, ЕИК: 202117399, представлявано 

от Н***М*** – управител, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. “Долно 

езерово“, ул. “***, с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности – 9 

200,00 лв. /девет хиляди и двеста лева/ без ДДС. 
 

За обект № 2104 - начална цена – 23 921,50 лв. без ДДС,  количество дървесина - 991 м3, 

изсичане на подлес - 406 дка и срок за изпълнение 31.12.2021г. 

Първо място “КАНУС” ООД /единствен кандидат/, ЕИК: 202117399, представлявано 

от Н****М***– управител, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. “Долно 

езерово“, ул. “****, с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности– 

23 921,50 лв. /двадесет и три хиляди деветстотин двадесет и един лева и петдесет 

стотинки/ без ДДС. 

 

За обект № 2105 - начална цена – 8 496,00 лв. без ДДС,  количество дървесина - 334 м3, 

изсичане на подлес - 287 дка и срок за изпълнение 31.12.2021г. 

НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ 

 

За обект № 2106 - начална цена – 11 160,00 лв. без ДДС,  количество дървесина - 475 м3, 

изсичане на подлес - 130 дка и срок за изпълнение 31.12.2021г. 

НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ 

 

За обект № 2107 - начална цена – 19 154,00 лв. без ДДС,  количество дървесина - 778 м3, 

изсичане на подлес - 315 дка и срок за изпълнение 31.12.2021г. 

НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ 

 

За обект № 2108 - начална цена – 27 891,50 лв. без ДДС,  количество дървесина - 1129 

м3, изсичане на подлес - 340 дка и срок за изпълнение 31.12.2021г. 

Първо място “КАНУС” ООД /единствен кандидат/, ЕИК: 202117399, представлявано 

от Н** С*** М*** – управител, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. “Долно 

езерово“, ул. ***, с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности– 27 

891,50 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и един лева и петдесет 

стотинки/ без ДДС. 

 

За обект № 2109 - начална цена – 15 065,62 лв. без ДДС,  количество дървесина - 597 м3, 

изсичане на подлес - 265 дка и срок за изпълнение 31.12.2021г. 

Първо място “КАНУС” ООД /единствен кандидат/, ЕИК: 202117399, представлявано 

от Н*** С*** М*** – управител, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. “Долно 

езерово“, ул. ****, с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности– 15 

065,62 лв. /петнадесет хиляди и шестдесет и пет лева и шестдесет и две стотинки/ без 

ДДС. 

 

За обект № 2110 - начална цена – 9 794,00 лв. без ДДС,  количество дървесина - 431 м3, 

изсичане на подлес - 78 дка и срок за изпълнение 31.12.2021г. 

Първо място “МИК-7476” ООД /единствен кандидат/, ЕИК: 202713634, представлявано 

от М*** Т*** К** – управител, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, обл. 

Стара Загора, кв. „Съединение“ **** с най-ниска предложена цена за изпълнение на 

възложените дейности – 9 400,00 лв. /девет хиляди  и четиристотин лева/ без ДДС. 

 

За обект № 2111 - начална цена – 5 946,50 лв. без ДДС,  количество дървесина - 271 м3, 

изсичане на подлес - 30 дка и срок за изпълнение 31.12.2021г. 

Първо място “П.А.К.-57” ЕООД, ЕИК: 205105224, представлявано от К*** А**П*** – 

управител, със седалище и адрес на управление: с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара 

Загора, ул. „****, с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности – 5 

900,00 лв. /пет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС. 

Второ място “КАНУС” ООД , ЕИК: 202117399, представлявано от Н*** С***М*** – 

управител, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. “Долно езерово“, ул. ****, с 



 

предложена цена за изпълнение на възложените дейности– 5 920,00 лв. /пет хиляди 

деветстотин и двадесет лева/ без ДДС. 

 

За обект № 2112 - начална цена – 16 389,00 лв. без ДДС,  количество дървесина - 702 м3, 

изсичане на подлес - 324 дка и срок за изпълнение 31.12.2021г. 

Първо място “МИК-7476” ООД, ЕИК: 202713634, представлявано от М*** Т*** К*** 

– управител, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, кв. 

„Съединение“ *****, с най-ниска предложена цена за изпълнение на възложените дейности – 

15 055,00 лв. /петнадесет хиляди и петдесет и пет лева/ без ДДС. 

Второ място “КАНУС” ООД , ЕИК: 202117399, представлявано от Н*** С** М**– 

управител, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. “Долно езерово“, ул. “***, с 

предложена цена за изпълнение на възложените дейности– 16 350,00 лв. /шестнадесет 

хиляди триста и петдесет лева/ без ДДС. 

 

 Председателят на комисията обяви горните резултати от класирането и закри 

заседанието. 

 Всички констатации в настоящия протокол са взети с единодушно решение на всички 

членове на комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без 

забележки и изразени особени мнения. 

 Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр и ведно с цялата 

документация се предоставя на Директора на ТП „ДЛС Тополовград“ за утвърждаване и 

обявяване на резултатите от класирането на дата 15.12.2020г.  

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............П.....................     

                               /Я. Я./    

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1 …………П………….                  2…………П………….. 

                        /инж. А. Т./                                  /Б. Ч. – Р./ 

 

 

 

Налице е положен подпис, като същия е заличен,  

съгласно Общия регламент за защита на личните 

  данни – Регламент (ЕС)2016/679 

 


	П Р О Т О К О Л

