
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ  ДЛС  „ МАЗАЛАТ ”  
 

 

Утвърдил, Директор ТП ДЛС: залич.съгл.регл./ЕС/2016/679

                                                               /  инж. Деян Белемезов /  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

Днес, 28.02.2022 г. от 11:45 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-10-33/ 

10.02.2022 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-10-56/28.02.2022 

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

 

Председател: 1. инж. Галин Иванов – 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 обект с номер:  № 2228,2229 ,2230,2231. 

Комисията започна работа в 11:45 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 са регистрирани следните кандидати: 

Участник № 1: фирма „НИК МАР ЛЕС” ЕООД гр. Павел Баня – подадени два плика с 

документи заведени в деловодния регистър на ТП ДЛС „ Мазалат ” за обекти : 

№ 2228 с вх. № ПО -05-10/25.02.2022 г. – 13:07 ч. 

№ 2229 с вх. № ПО -05-11/25.02.2022 г. – 13:09 ч. 

Участник № 2: фирма „ДИМ ЛЕС ГРУП” ЕООД гр.Павел Баня – подадени два плика с 

документи заведени в деловодния регистър на ТП ДЛС „ Мазалат ” за обекти: 

 № 2230 с вх. № ПО -05-15/25.02.2022 г. – 13:30 ч. 

 № 2231 с вх. № ПО -05-16/25.02.2022 г. – 13:33 ч. 

Участник № 3: фирма „ФОРЕСТ ГРУП 2018” ЕООД с.Александрово – подаден 

е един плик с документи заведен в деловодния регистър на ТП ДЛС „ Мазалат ” за 

обекти: № 2228, 2229, 2230, 2231 с вх. № ПО -05-18/25.02.2022 г. – 16:31 ч. 

Участник № 4: фирма „ТЕРА 04 ” ЕООД с.Александрово – подаден 

е един плик с документи заведен в деловодния регистър на ТП ДЛС „ Мазалат ” за 

обекти: № 2228, 2229, 2230, 2231 с вх. № ПО -05-20/25.02.2022 г. – 16:35 ч. 

 

 

При отваряне на пликовете с документите на участниците комисията установи: 

 

Участник № 1: фирма „ НИК МАР ЛЕС” ЕООД гр.Павел Баня – 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. Представени са ценови предложения за два обекта № 

2228,2229. 

Участник № 2: фирма „ДИМ ЛЕС ГРУП” ЕООД гр.Павел Баня – 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.Представени са ценови предложения за два обекта № 

2230,2231. 

Участник № 3: фирма „ФОРЕСТ ГРУП 2018” ЕООД с.Александрово – 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.Представени са ценови предложения за четири обекта 

№ 2228,2229,2230,2231. 

Участник № 4: фирма „ТЕРА 04” ЕООД с.Александрово – 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.Представени са ценови предложения за четири обекта № 

2228,2229,2230,2231. 

След цялостен преглед на  всички представени документи, комисията реши: Допуска 

до по- нататъшно участие в процедурата следните кандидати: 

ЗА ОБЕКТ №2228: 

-  Фирма „ НИК МАР ЛЕС” ЕООД 

- Фирма „ТЕРА 04” ЕООД 

- Фирма „ФОРЕСТ ГРУП 2018” ЕООД 

 

ЗА ОБЕКТ №2229: 

- Фирма „ НИК МАР ЛЕС” ЕООД 

- Фирма „ТЕРА 04” ЕООД 

- Фирма „ФОРЕСТ ГРУП 2018” ЕООД 

 

ЗА ОБЕКТ 2230: 

- Фирма „ДИМ ЛЕС ГРУП” ЕООД 

- Фирма „ТЕРА 04” ЕООД 

- Фирма „ФОРЕСТ ГРУП 2018” ЕООД 

-  

ЗА ОБЕКТ 2231: 

- Фирма „ДИМ ЛЕС ГРУП” ЕООД 

- Фирма „ТЕРА 04” ЕООД 

- Фирма „ФОРЕСТ ГРУП 2018” ЕООД 

 

МОТИВИ: Представените документи от всички участници отговарят на изискванията, 

съгласно условията на процедурата. 

 

Отваряне на плик „ Предлагана цена ”: 

Комисията пристъпи към отваряне на пликове „ Предлагана цена ” на допуснатите 

участниците за съответните обекти. Резултатите от оценката са отразени в Протокол за оценка 

и класиране на предложенията на 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 № 2228: 

 

Участник 

 

Прогнозно к-

во дървесина 

за добив 

заедно с 

транспорт 

 

Начална 

цена сеч 

извоз и 

рампиране 

 

Предложена от 

кандидата цена 

/лв./ 

Начална 

цена 

товарене 

транспорт и 

разтоварване 

 

Предложена 

от кандидата 

цена /лв./ 

Класиране 

ФОРЕСТ 

ГРУП 2018 

ЕООД 
 

778 пл. м³ 

 

25026 10000 32676 15000 I-во място 

НИК МАР 

ЛЕС ЕООД 
 

778 пл. м³ 

 

25026 

 

22209 32676 

 

26529 II-ро място 

За обект № 2229: 

 

Участник 

 

Прогнозно к-

во дървесина 

за добив 

заедно с 

транспорт 

 

Начална 

цена сеч 

извоз и 

рампиране 

 

Предложена от 

кандидата цена 

/лв./ 

Начална 

цена 

товарене 

транспорт и 

разтоварване 

 

Предложена 

от кандидата 

цена /лв./ 

Класиране 

ФОРЕСТ 

ГРУП 2018 

ЕООД 615 пл. м³ 19715 5000 8400 5000 I-во място 

ТЕРА 04 ЕООД 

615 пл. м³ 19715 15000 8400 5000 II-ро място 

За обект № 2230: 

 

Участник 

 

Прогнозно к-

во дървесина 

за добив 

заедно с 

транспорт 

 

Начална 

цена сеч 

извоз и 

рампиране 

 

Предложена от 

кандидата цена 

/лв./ 

Начална 

цена 

товарене 

транспорт и 

разтоварване 

 

Предложена 

от кандидата 

цена /лв./ 

Класиране 

ТЕРА 04 ЕООД 
937 30214 15000 19740 5000 I-во място 

ДИМ ЛЕС 

ГРУП ЕООД 
937 30214 29900 19740 19300 II-ро място 

За обект № 2231: 

 

Участник 

 

Прогнозно к-

во дървесина 

за добив 

заедно с 

транспорт 

 

Начална 

цена сеч 

извоз и 

рампиране 

 

Предложена от 

кандидата цена 

/лв./ 

Начална 

цена 

товарене 

транспорт и 

разтоварване 

 

Предложена 

от кандидата 

цена /лв./ 

Класиране 

ТЕРА 04 ЕООД 
359 11593 6000 7560 3000 I-во място 

ДИМ ЛЕС 

ГРУП ЕООД 
359 11593 11400 7560 7300 II-ро място 

 

Въз основа на разглеждането и оценката на офертите, както и във основа на направеното 

класиране на участниците по критерии „ най-ниска цена ” позовавайки се на чл.22, ал.9 от 



НУРВИДГТДОСПДНГП, комисията предлага на Възложителя да сключи договори с 

класираните на първо място участници, както следва: 

За обект 2228- с фирма „ ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД. 

За обект 2229- с фирма „ ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД. 

За обект 2230- с фирма „ ТЕРА 04 ” ЕООД. 

За обект 2231- с фирма „ ТЕРА 04 ” ЕООД. 

Настоящият Протокол се предава на Директора на ТП ДЛС Мазалат за утвърждаване и 

издаване на заповед за определяне на изпълнител на обектите,предмет на процедурата.  

Протокола е изготвен в сроковете, съгласно Заповед № РД–10-33/10.02.2022 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. Галин Иванов – залич.съгл.регл./ЕС/2016/679 

Членове:        2. Румяна Атанасова залич.съгл.регл./ЕС/2016/679 

 

                       3. Милена Каварджикова залич.съгл.регл./ЕС/2016/679 

 
28.02.2022 г. 

с.Горно Сахране 


