
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ  ДЛС  „МАЗАЛАТ”  
 

 

Утвърдил, Директор ТП ДЛС: зал. Съгл. Регл. (ЕС) 2016/679

                                                               /  инж.Димчо Радев /  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

Днес, 10.05.2021 г. от 14:30 ч. в административната сграда на ТП ДЛС „Мазалат” на ул. 

„Опълченска” № 1А с.Горно Сахране, на основание чл.22, ал.13 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 на основание Заповед №  РД-10-164/ 19.04.2021 

г. на Директора на  ТП ДЛС „Мазалат” с. Горно Сахране издадена на основание чл.21, ал.3, във връзка с 

чл.10, ал.1 от Наредбата, се събра комисия, определена със Заповед № РД-10-192/10.05.2021 г. на 

Директора на ТП ДЛС „Мазалат”, в следния състав: 

 

Председател: 1. инж. Деян Белемезов – инженер-лесовъд при ТП ДЛС „Мазалат”; 

Членове:        2. Румяна Атанасова – юрист при ТП ДЛС „Мазалат”; 

                       3. Милена Каварджикова – икономист в ТП ДЛС „Мазалат”; 

 

Комисията се събра в пълен състав, за да проведе процедура „открит конкурс” с предмет: сеч, 

извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно 

количество дървесина до дома на клиента в обекти с номера:  № 2121, 2123 и 2124. Комисията започна 

работа в 14:30 ч., съгласно заповедта на Директора, след получаване на извлечение от регистъра на 

офертите. Председателят на комисията откри заседанието и обяви Заповедта на Директора на ТП  ДЛС 

„Мазалат” за провеждане на процедурата.  

 

 Длъжностните лица, включени в комисията подписаха декларации по чл.21, ал.6 от Наредбата. 

 

Съгласно извлечение от деловодния регистър на ТП ДЛС „Мазалат”, за участие в процедурата е 

регистриран следния кандидат: 

 

За обект № 2121: 

Няма подадени оферти. 

 

За обект № 2123: 

Участник № 1: фирма „Вавона” ЕООД гр. Елена – подаден един плик с документи за обект № 

2123, заведен в деловодния регистър на ТП ДЛС „Мазалат” с вх. № ПО -05-15/ 07.05.2021 г. – 16:06 ч. 

 

За обект № 2124: 

Участник № 1: фирма „Вавона” ЕООД гр. Елена – подаден един плик с документи за обект № 

2123, заведен в деловодния регистър на ТП ДЛС „Мазалат” с вх. № ПО -05-15/ 07.05.2021 г. – 16:06 ч. 

 

При отваряне на пликовете с документите на участниците комисията установи: 

За обект № 2123: 

Участник № 1: фирма „Вавона” ЕООД гр. Елена– Документите на участника са представени в 

непрозрачен плик, с ненарушена цялост, надписан и обозначен съгласно изискванията на процедурата. 

Представени са всички необходими документи за участие в процедурата, подробно отразени в справка 

за представените документи, неразделна част от документацията на процедурата. 

 

За обект № 2124: 

Участник № 1: фирма „Вавона” ЕООД гр. Елена – Документите на участника са представени в 

непрозрачен плик, с ненарушена цялост, надписан и обозначен съгласно изискванията на процедурата. 

Представени са всички необходими документи за участие в процедурата, подробно отразени в справка 

за представените документи, неразделна част от документацията на процедурата. 



 

След като се запозна с всички представени документи, комисията реши: 

 

За тръжен обект № 2121 не беше извършена оценка. 

Мотиви: в срока за подаване на оферти за обекта, такива не са подадени в деловодството на ТП 

ДЛС „ Мазалат“. 

 

За тръжен обект № 2123 допуска до по-нататъшно участие в процедурата Участник № 1 – 

фирма „Вавона” ЕООД гр. Елена. 

Мотиви: представени са всички изискуеми документи от участника. Същите отговарят на 

условията за допускане до следващия ход на процедурата. 

 

За тръжен обект № 2124 допуска до по-нататъшно участие в процедурата Участник № 1 – 

фирма „Вавона” ЕООД гр. Елена. 

Мотиви: представени са всички изискуеми документи от участника. Същите отговарят на 

условията за допускане до следващия ход на процедурата. 

 

Комисията продължи работата си с действия по отваряне на плик „Предлагана цена”: 

Комисията пристъпи към отваряне на плика „ Предлагана цена ” за обектите. Резултатите от 

оценката са отразени в Протокол за оценка и класиране на подадени оферти от участниците, неразделна 

част от документацията на процедурата. 

Комисията класира участниците за обекта, според предложената цена за извършване на 

услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на 

прогнозно количество дървесина до дома на клиента, а именно: 

 

За обект № 2123: 

 

участник 

 

прогнозно к-во 

дървесина за 

добив ведно с 

транспорт 

 

начална цена 

добив + 

транспорт 

/лв./ 

 

предложена от 

кандидата цена 

/лв./ 

 

класиране 

„Вавона” ЕООД гр. 

Елена 

 

1575 пл. м³ 

 

62590,00 

 

62590,00 

 

I-во място 

 

 

 

 

За обект № 2124: 

 

участник 

 

прогнозно к-во 

дървесина за 

добив ведно с 

транспорт 

 

начална цена 

добив + 

транспорт 

/лв./ 

 

предложена от 

кандидата цена 

/лв./ 

 

класиране 

„Вавона” ЕООД гр. 

Елена 

 

1186 пл. м³ 

 

48578,00 

 

48578,00 

 

I-во място 

 

Въз основа на отварянето и разглеждането на офертите, позовавайки се на чл.22, ал.9 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП, комисията класира участниците по критерии  „най-ниска цена”. 

 

За обект № 2123, комисията обявява Участник № 1 „Вавона” ЕООД гр. Елена за спечелил 

обекта. 

 

За обект № 2124, комисията обявява Участник № 1 „Вавона” ЕООД гр. Елена за спечелил 

обекта. 

 

Комисията предлага на Директора на ТП ДЛС „Мазалат”, да прекрати процедурата за обект 

2121 и да сключи договор за изпълнение на услугата сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен 



склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента за 

обект: 

 

№ 2123 с фирма  „Вавона” ЕООД гр. Елена, с предложена цена за обекта в размер на  62590,00 

лв. /шестдесет и две хиляди петстотин и деветдесет лева и 00 стотинки/ без ДДС. 

 

№ 2124 с фирма  „Вавона” ЕООД гр. Елена, с предложена цена за обекта в размер на  48578,00 

лв. /четиридесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева и 00 стотинки/ без ДДС. 

Настоящият протокол е изготвен в сроковете, съгласно Заповед № РД–10-192/10.05.2021 г. на 

Директора на ТП ДЛС „Мазалат” и чл. 21, ал.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП. 

 

Забележка: С публикуването на Протокола се приема, че заинтересованите лица и участници в 

процедурата са уведомени относно отразените в документа обстоятелства /съгласно чл.96, ал.5 от 

Наредбата/. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: 1. инж. Деян Белемезов – зал. Съгл. Регл. (ЕС) 2016/679 

 

Членове:        2. Румяна Атанасова – зал. Съгл. Регл. (ЕС) 2016/679 

 

                       3. Милена Каварджикова – зал. Съгл. Регл. (ЕС) 2016/679 

 

 

10.05.2021 г. 

с.Горно Сахране 

 

  

 


