
гр. Бургас, ж.к.“Изгрев“, адм.сграда №170, тел. (+35956) 521006, факс (+35956) 521006, интернет адрес: www.uidp-sliven.com 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
Териториално поделение „Държавно ловно стопанство  Ропотамо”  

________________________________________________________________ 
Адрес: гр. Бургас, ПК 8008, к/с“Изгрев“, адм.сграда №170, тел. 056/521006, факс 056/521006, e-mail: dlsropotamo@uidp-sliven.com 

 

 

 

Вътр.№ ОД-03-1/24.01. 2022г. 

УТВЪРЖДАВАМ , 

        Директор : заличено 

         / инж. Георги Гагов/ 

 

        Дата : 24. 01. 2022г. 

 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес, 24. 01. 2022год., Комисия, назначена със Заповед № РД 10-12/ 24. 01. 2022год. на Директора 

на ТП „ ДЛС Ропотамо” в състав : 

 

Председател : инж. Любомир Пашкулев-зам.директор в ТП»ДЛС Ропотамо» 

Членове           Мария Стефанова-гл.счетоводител в ТП ДЛС Ропотамо 

                          Мария Томова-юрисконсулт в ТП“ДЛС Ропотамо 

Резервни членове : инж. Петър Рименов-началник ГСУ в ДЛС Ропотамо 

                                 Ирина Недялкова-счетоводител в ТП ДЛС Ропотамо 

 

се събра, за да разгледа постъпилите оферти от кандидати за участие в открит конкурс за 

възлагане на добива на дървесина в обекти  № 2207, 2208, 2209 и 2210. Присъстваха всички 

основни членове на комисията.  

 

След представяне на извлечение от регистъра за предложенията от кандидатите, Комисията 

установи, че в срока, указан Заповед № РД 10-4/06. 01. 2022год. на Директора на ТП „ДЛС 

Ропотамо„ са  постъпили оферти от следните участници: 

 

1. Оферта, вх.№ ОД 04-12/21. 01. 2022год., подадена от Примо транс ЕООД в 15:00часа- участва 

за обекти 2207, 2208, 2209 и 2210; 

2. Оферта, вх.№ ОД 04-13/21. 01. 2022год., подадена от Рич 44 ЕООД в 15.10ч.-участва за 

обекти 2207, 2208, 2209 и 2210; 

3. Оферта, вх.№ ОД 04-14/21. 01. 2022год., подадена от Леспром 2008 ЕООД в 15.46ч.-участва 

за обекти 2207, 2208, 2209 и 2210; 

4. Оферта, вх.№ ОД 04-15/21. 01. 202год., подадена от Лес България ООД в 15.54ч.-участва за 

обекти 2207, 2208, 2209 и 2210; 

 

След като председателят на комисията  обяви регистрираните участници, всички членове на 

комисията попълниха декларациите по чл. 21, ал.6 от Наредбата. Няма основание за отвод на 

председателя или членовете на комисията.  

Комисията  направи служебна проверка  за постъпили гаранции за участие от регистрираните 

участници  по сметката на стопанството в срока, указан в заповедта за откриване на 

процедурата и Условията за участие. След проверка в сметката на стопанството бе установено, 

че в указаният срок са постъпили гаранции за участие от всички кандидати. 
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Комисията извърши проверка в публичния регистър на ИАГ, за да удостовери, дали 

удостоверенията на лесовъдска практика са валидни към момента на обявяване на процедурата. 

След проверката Комисията установи, че всички участници имат валидни удостоверения за 

упражняване на лесовъдска практика, вкл.за дейността, предмет на процедурата. 

          В обявеният час за провеждане на процедурата  се яви Константин Иванов-управител на 

„Примо транс“ЕООД 

             Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете с документи по реда на 

подаването им.  

Първо бе отворен плика с документи на участник №1- „Примо транс“ЕООД.  

Пликът е надписан съобразно изискванията, непрозрачен и с ненарушена цялост.  

 

Съдържанието на документите в него е следното: 

документ наличност 

Заявление за участие  да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 „а“-„е“- 

Приложение №2 

да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 «б», «в», «г», «д», 

«ж», «з», «и»-Приложение №3 

да 

Декларация за внесена гаранция за участие и техническо оборудване за 

изпълнение-Приложение №4 

да 

Декларация за оглед на обекта-Приложение №6 да 

Декларация – образец №5 не 

Декларация за съгласие за обработка на лични данни- Приложение №9 да 

Търговска репутация да 

Плик „ предлагана цена „ да 

Преводни нареждания за гаранции да 

Заключение на Комисията: Участникът е представил всички необходими документи за участие. 

Допуска се до разглеждане на ценовите предложения за обекти 2207, 2208, 2209 и 2210. 

 

Втори бе отворен плика с документи на участник №2- „Рич 44“ЕООД. Пликът е надписан 

съобразно изискванията, непрозрачен и с ненарушена цялост. След като бе отворен, комисията 

установи наличието на следните документи: 

документ наличност 

Заявление за участие да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 „а“-„е“- 

Приложение №2 

да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 «б», «в», «г», «д», 

«ж», «з», «и»-Приложение №3 

да 

Декларация за внесена гаранция за участие и техническо оборудване за 

изпълнение-Приложение №4 

да 

Декларация за оглед на обекта-Приложение №6 да 

Декларация, че кандидата не е извършвал дейност в горите– образец №5 не 

Декларация за съгласие за обработка на лични данни- Приложение №9 да 

Търговска репутация да 

Плик „ предлагана цена „ да 

Пълномощно и лична карта на управителя да 

Копия от преводни нареждания за трите обекта-внесени гаранции да 

 

Заключение на Комисията: Участникът е представил всички необходими документи за участие. 

Допуска се до разглеждане на ценовите предложения за обекти 2207, 2208, 2209 и 2210. 
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Комисията отвори плика с документи на участник №3- „Леспром 2008“ЕООД. Пликът е надписан 

съобразно изискванията, непрозрачен и с ненарушена цялост. След като бе отворен, комисията 

установи наличието на следните документи: 

документ наличност 

Заявление за участие да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 „а“-„е“- 

Приложение №2 

да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 «б», «в», «г», «д», 

«ж», «з», «и»-Приложение №3 

да 

Декларация за внесена гаранция за участие и техническо оборудване за 

изпълнение-Приложение №4 

да 

Декларация за оглед на обекта-Приложение №6 да 

Декларация, че кандидата не е извършвал дейност в горите– образец №5 не 

Декларация за съгласие за обработка на лични данни- Приложение №9 да 

Търговска репутация да 

Плик „ предлагана цена „ да 

Копия от преводни нареждания за трите обекта-внесени гаранции да 

 

Заключение на Комисията: Участникът е представил всички необходими документи за участие. 

Допуска се до разглеждане на ценовите предложения за обекти 2207, 2208, 2209 и 2210. 

 

Комисията отвори плика с документи на участник №4- „Лес България“ЕООД. Пликът е 

надписан съобразно изискванията, непрозрачен и с ненарушена цялост. След като бе отворен, 

комисията установи наличието на следните документи: 

документ наличност 

Заявление за участие да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 „а“-„е“- 

Приложение №2 

да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 «б», «в», «г», «д», 

«ж», «з», «и»-Приложение №3 

да 

Декларация за внесена гаранция за участие и техническо оборудване за 

изпълнение-Приложение №4 

да 

Декларация за оглед на обекта-Приложение №6 да 

Декларация, че кандидата не е извършвал дейност в горите– образец №5 не 

Декларация за съгласие за обработка на лични данни- Приложение №9 да 

Търговска репутация да 

Плик „ предлагана цена „ да 

 

Заключение на Комисията: Участникът е представил всички необходими документи за участие. 

Допуска се до разглеждане на ценовите предложения за обекти 2207, 2208, 2209 и 2210. 

ВТОРИ ЕТАП-ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Председателят на комисията започна с отварянето на  пликовете с ценовите оферти на 

допуснатите участници по реда на тяхното регистриране. Пликовете са непрозрачни, запечатани, с 

ненарушена цялост. След като бяха отворени, комисията установи следното: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

За обект 2207 участват и четиримата участници. При първоначална цена от 21300лв./двадесет и 

една хиляди и триста лева/без ДДС, участниците са предложили следните цени: 

1. “Примо транс“ЕООД- 19766.40лв./деветнадесет хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и 

40стотинки/без ДДС; 
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2. „Рич 44“ЕООД-19900лв./деветнадесет хиляди и деветстотин лева/без ДДС; 

3. „Леспром 2008“ЕООД-19000лв./деветнадесет хиляди лева/без ДДС; 

4. „Лес България“ЕООД-18900лв./осемнадесет хиляди и деветстотин лева/без ДДС 

 

За обект 2208 участват  и четиримата участници. При първоначална цена от 22297.50лв./двадесет 

и две хиляди двеста деветдесет и седем лева и 50стотинки/без ДДС, участниците са 

предложили следните цени: 

1. “Примо транс“ЕООД- 19779.20лв./деветнадесет хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и 

20стотинки/без ДДС; 

2. „Рич 44“ЕООД-19900лв./деветнадесет хиляди и деветстотин лева/без ДДС; 

3. „Леспром 2008“ЕООД-21000лв./двадесет и една хиляди лева/без ДДС; 

4. „Лес България“ЕООД- 19000лв. ./деветнадесет хиляди лева/без ДДС; 

 

За обект 2209 участват и четиримата участници. При първоначална цена от 27012.50лв./двадесет 

и седем хиляди и дванадесет лева и 50 стотинки/без ДДС, участниците са предложили следните 

цени: 

1. “Примо транс“ЕООД- 23782.50лв./двадесет и три хиляди седемстотин осемдесет и два лева и 

50стотинки/без ДДС; 

2. „Рич 44“ЕООД-23012лв./двадесет и три хиляди и дванадесет лева/без ДДС 

3. „Леспром 2008“ЕООД-25700лв./двадесет и пет хиляди и седемстотин лева/без ДДС 

4. „Лес България“ЕООД- 21500лв./двадесет и една хиляди и петстотин лева/без ДДС 

 

За обект 2210 участват и четиримата участници. При първоначална цена от 39415.00лв./тридесет 

и девет хиляди четиристотин и петнадесет лева/без ДДС, участниците са предложили следните 

цени: 

1. “Примо транс“ЕООД- 34728.75лв./тридесет и четири хиляди седемстотин двадесет и осем лева и 

75стотинки/без ДДС; 

2. „Рич 44“ЕООД-35000лв./тридесет и пет хиляди лева/без ДДС 

3. „Леспром 2008“ЕООД-37500лв./тридесет и седем хиляди и петстотин лева/без ДДС; 

4. „Лес България“ЕООД-32000лв./тридесет и две хиляди лева/без ДДС 

 

С оглед гореизложеното Комисията извърши следното класиране : 

 
1. ОБЯВЯВА ЗА КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО И ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обект 2207 «Лес България»ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, 

ул.»Васил Левски»№24, ЕИК202506977, представлявано от Мариян Анастасов в 

качеството си на управител при предложена от него цена от 18900лв./осемнадесет хиляди 

и деветстотин лева/без ДДС; 

2. На второ място класира „Леспром 2008“ ЕООД, ЕИК 200320714, със седалище и адрес на 

управление: гр. Царево, обл. Бургаска, ул.”Оборище”№1, представлявано от Костадин 

Райков Иванов в качеството му на управител при предложена от него цена от 

19000лв./деветнадесет хиляди лева/без ДДС; 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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3. ОБЯВЯВА ЗА КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО И ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обект 2208 «Лес България»ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, 

ул.»Васил Левски»№24, ЕИК202506977, представлявано от Мариян Анастасов в 

качеството си на управител при предложена от него цена от 19000лв. /деветнадесет 

хиляди лева/без ДДС; 

4.   На второ място класира “Примо транс“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Приморско, ул.»Опълченска»№3, ЕИК202245032, представлявано от Константин Иванов в 

качеството си на управител при предложена от него цена от 19779.20лв./деветнадесет 

хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и 20стотинки/без ДДС; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ОБЯВЯВА ЗА КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО И ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обект 2209 «Лес България»ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, 

ул.»Васил Левски»№24, ЕИК202506977, представлявано от Мариян Анастасов в 

качеството си на управител при предложена от него цена от 21500лв./двадесет и една 

хиляди и петстотин лева/без ДДС 

6. На второ място класира „Рич 44“ ЕООД, ЕИК 203768605, със седалище и адрес на 

управление: с. Ново Паничарево, обл. Бургаска, ул.”Димчо Дебелянов”№10, 

представлявано от Петя Загорчева в качеството и на управител при предложена от него 

цена  от 23012лв./двадесет и три хиляди и дванадесет лева/без ДДС; 

……………………………………………………………………………………………………… 

7. ОБЯВЯВА ЗА КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО И ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обект 2210 «Лес България»ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, 

ул.»Васил Левски»№24, ЕИК202506977, представлявано от Мариян Анастасов в 

качеството си на управител при предложена от него цена от 32000лв./тридесет и две 

хиляди лева/без ДДС; 

8. Класира на второ място «Примо транс»ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Приморско, ул.»Опълченска»№3, ЕИК202245032, представлявано от Константин Иванов в 

качеството си на управител при предложена от него цена от  34728.75лв./тридесет и четири 

хиляди седемстотин двадесет и осем лева и 75стотинки/без ДДС; 

 

С така направеното класиране работата на Комисията приключи. Съгласно Заповед №РД 10-12/24. 

01. 2022год., протоколът, ведно с цялата документация се предава на Директора на  ДЛС Ропотамо 

за утвърждаване. 

 

Настоящият протокол се  състави в 2 екземпляра- един за архива на процедурата и един за 

деловодството 

КОМИСИЯ : 

 

Председател:   инж. Любомир Пашкулев заличено          

           

 

                       1. Мария Стефанова заличено 

 

 

Членове          2. Мария Томова заличено     
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