
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
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Утвърдил, Директор ДЛС: зал. Съгл. Регл. (ЕС) 2016/679 

                                         /инж. Димчо Радев/ 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
Днес, 10.05.2021 г. комисия назначена със Заповед № РД-10-194/10.05.2021г. на 

Директора на  ТП  ДЛС „ Мазалат ” в състав:  

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

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

3. Милена Каварджикова - икономист в ТП ДЛС „ Мазалат ” 

се събра на заседание в 15:15 часа в сградата на ТП ДЛС „ Мазалат ”, за да проведе „ 

таен търг ”  по реда на чл. 66 ал. 1 т. 1 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 за продажба на прогнозни количества 

дървесина по сортименти от обект  № 2126-1 на територията на ТП ДЛС „ Мазалат ” с. Горно 

Сахране, открит с Заповед № РД-10-171/23.04.2021 г. на Директора на  ТП  ДЛС „ Мазалат ”. 

За Обект № 2126-1  

Регистриран е един  кандидат  за участие: 

1. „Тера 04” ЕООД с. Александрово с подадена оферта с входящ № ПО-05-

14/07.05.2021 г.- 15:53 ч.  

След проверка на документите на кандидата за Обект № 2126-1, за което бе съставен 

списък Приложение № 1 (неделима част от протокола), комисията констатира, че са 

представени всички изискуеми документи и допусна до по нататъшно  участие в конкурса           

„Тера 04” ЕООД с. Александрово. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите 

участници. 

След разглеждане на предложенията в плик „ предлагана цена ”, комисията извърши 

оценка по предварително обявените критерии – най-висока предложена цена.  След като се 

запозна с офертите на участниците, както и с ценовите им  предложения, комисията 

единодушно взе следното решение: 

1. Определя за  спечелил «търг с тайно наддаване» за продажба на прогнозно количество 

дървесина от обект № 2126 - 1 в района на ТП ДЛС „ Мазалат ” с. Горно Сахране участника  

 „Тера 04” ЕООД с. Александрово, с предложена цена за покупка в размер на 7683,00 лв.( седем 

хиляди осемдесет и три лв. и 00 ст.) 

 Предлага на Директора на ТП ДЛС  „Мазалат” да  сключи договори  с определения за 

спечелил участник. 

 

 

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

 

                  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 


