
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ  ДЛС „МАЗАЛАТ”  
 

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

                                         /инж. Деян Белемезов/ 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

Днес, 28.02.2022 г. комисия назначена със Заповед № РД-10-57/28.02.2022 г. на 

Директора на  ТП  ДЛС „ Мазалат ” в състав:  

 

1. инж. Галин Иванов  – 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 11:30 часа в сградата на ТП ДЛС „ Мазалат ”, за да проведе 

процедура „ 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 обекти  № 2229-1, 2230-1, 2231-1  на територията на 

ТП ДЛС „ Мазалат ” с. Горно Сахране, открит със Заповед № РД-10-34/10.02.2022 г. на 

Директора на  ТП  ДЛС „ Мазалат ”. 

Съгласно извлечение от Регистъра на постъпилите оферти, за участие в търга са 

постъпили оферти от следните кандидати: 

За Обект № 2229-1: 

Подадени са три оферти за участие: 

1. „НИК МАР ЛЕС“ ЕООД гр.Павел Баня с подадена оферта с входящ № ПО-05-

12/25.02.2022 г.- 13:11 ч.  

2. „ДЕЛТА“ЕООД с.Дунавци с подадена оферта с входящ № ПО-05-17/25.02.2022 г.- 

16:16 ч. 

3. „ ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД с.Александрово с подадена оферта с входящ № ПО-

05-19/25.02.2022 г.- 16:33 ч.  

За Обект № 2230-1: 

Подадени са три оферти  за участие: 

1. „НИК МАР ЛЕС“ ЕООД гр.Павел Баня с подадена оферта с входящ № ПО-05-

13/25.02.2022 г.- 13:15 ч.  

2. „ДЕЛТА“ЕООД с.Дунавци с подадена оферта с входящ № ПО-05-17/25.02.2022 г.- 

16:16 ч. 

3. „ ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД с.Александрово с подадена оферта с входящ № ПО-

05-19/25.02.2022 г.- 16:33 ч.  

За Обект № 2231-1: 

Подадени са три оферти  за участие: 

1.  „НИК МАР ЛЕС“ ЕООД гр.Павел Баня с подадена оферта с входящ № ПО-05-

14/25.02.2022 г.- 13:17 ч.  

2.  „ДЕЛТА“ЕООД с.Дунавци с подадена оферта с входящ № ПО-05-17/25.02.2022 г.- 

16:16 ч. 

3.  „ ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД с.Александрово с подадена оферта с входящ № ПО-

05-19/25.02.2022 г.- 16:33 ч. 

 

 

След проверка на представените документи от участниците за Обекти № 2229-1, 2230-

1,2231-1 ,които са подробно изброени в списък Приложение № 1 (неделима част от протокола), 

комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи и допусна всички 



участници подали оферта до по нататъчно  участие в търга, а именно до етап отваряне на 

ценовите предложения.   

 

ЗА ОБЕКТ №2229-1 бяха допуснати: 

„НИК МАР ЛЕС“ ЕООД гр. Павел Баня  

„ДЕЛТА“ЕООД с. Дунавци  

„ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД с. Александрово  

 

ЗА ОБЕКТ №2230-1 бяха допуснати: 

„НИК МАР ЛЕС“ ЕООД гр. Павел Баня  

„ДЕЛТА“ЕООД с. Дунавци  

„ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД с. Александрово 

 

ЗА ОБЕКТ №2231-1 бяха допуснати: 

„НИК МАР ЛЕС“ ЕООД гр. Павел Баня  

„ДЕЛТА“ЕООД с. Дунавци  

„ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД с. Александрово 

 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите 

участници. Резултатите бяха отразени в Протокол за класиране на кандидатите от проведен 

открит конкурс който е неразделна част от настоящия протокол. Участниците са направили 

следните ценови предложения: 

№ на обект Кандидат 
Прогнозно 
количество 
дървесина 

Начална цена 
на обекта/лв/ 

Предложена 
цена от 

кандидадта/лв/ 

2229-1 Делта ЕООД 415 37020,00 75001,00 

2229-1 Ник Мар ЛЕС ЕООД 415 37020,00 51875,00 

2229-1 Форест груп 2018 ЕООД 415 37020,00 50005,99 

2230-1 Делта ЕООД 467 43549,00 86001,00 

2230-1 Форест груп 2018 ЕООД 467 43549,00 56501,99 

2230-1 Ник Мар ЛЕС ЕООД 467 43549,00 51370,00 

2231-1 Делта ЕООД 179        17 093,00      35001,00 

2231-1 Форест груп 2018 ЕООД 179        17 093,00      27001,00 

2231-1 Ник Мар ЛЕС ЕООД 179        17 093,00      19690,00 

 

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

оценка по предварително обявените критерий – „най-висока предложена цена“ и класира 

участниците, както следва:   

 

ЗА ОБЕКТ №2229-1  
I-ВО МЯСТО: „ДЕЛТА“ЕООД с. Дунавци с предложена за покупка в размер на 75001,00 ( 

седемдесет и пет хиляди и един лев и 00 ст.) лева без ДДС. 

II-РО МЯСТО: „НИК МАР ЛЕС“ ЕООД гр. Павел Баня предложена за покупка в размер на 

51875,00 ( петдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 00 ст.) лева без ДДС. 

 

ЗА ОБЕКТ №2230-1  
I-ВО МЯСТО: „ДЕЛТА“ЕООД с. Дунавци с предложена цена за покупка в размер на 86 

001,00( осемдесет и шест хиляди и един лев и 00 ст.) без ДДС. 

II-РО МЯСТО: „ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД с. Александрово с предложена цена за покупка 

в размер на 56501,99 ( петдесет и шест хиляди петстотин и един лев и 99 ст.) без ДДС. 

 

ЗА ОБЕКТ №2231-1  



I-ВО МЯСТО: „ДЕЛТА“ЕООД с. Дунавци с предложена цена за покупка в размер на 35 

001,00( тридесет и пет хиляди и един лев и 00 ст.) без ДДС. 

II-РО МЯСТО: „ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД с. Александрово с предложена цена за покупка 

в размер на 27 001.00 ( двадесет и седем хиляди един лев и 00 ст.) без ДДС. 

 

 

Въз основа на направеното класиране комисията предлага на Директора на ТП ДЛС  „ Мазалат 

” да  сключи договори  с класираните на първо място участници. 

 

 

КОМИСИЯ 1. инж. Галин Иванов  – залич.съгл.регл/ЕС/2016/679 

                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 


