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*Налице е положен подпис, като същия е заличен, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни – Регламент (ЕС)2016/679 

 

           УТВЪРЖДАВАМ! 

                     ДИРЕКТОР  

Вх.№ ОД-03-39/28.02.2022 г.                      ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД“:………П*……… 

/инж. Н. Лафчиев/ 

 

Дата: 02.03.2022 г. 

 

П Р О Т О К О Л   
 

За разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в открит конкурс за 

възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана 

дървесина на временен склад и изсичане на подлес, в едно с товарене, транспорт и 

разтоварване на дървесина франко дома на клиента“ от държавни горски територии, в 

териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград за обекти с №№ 

2214, 2223, 2224, 2225 и 2226, открит със Заповед № РД-10-26/08.02.2022г. на Директора на 

ТП „ДЛС Тополовград”, по реда на „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” /ДВ, бр. 96/ 06.12.2011 г./, наричана за краткост 

„Наредбата”.   

     

Днес, 24.02.2022г. в гр. Тополовград, комисия определена със Заповед № РД-10-

40/24.02.2022 г. на Директора на ТП „ДЛС Тополовград” в състав: 

Председател: инж. Я***М*** – зам. директор ТП „ДЛС Тополовград“; 

 1. К***Г*** – счетоводител; 

 2. Б***Ч***– адвокат, 

заличено съгласно регламент (ЕС) 2016/679 
се събра на заседание в 14:00 ч. и констатира, че до обявения краен срок за подаване на оферти 

за участие в открития конкурс – 17:00 часа на 23.02.2022г., съгласно предоставения на 

комисията регистър на офертите са постъпили 2 /две/ оферти по реда на постъпването, както 

следва:  

 1. „МИК 7476“ ООД, с входящ номер на офертата: № ОД-03-36/23.02.2022г., 15.18ч., 

регистриран като участник под съответен № 1; кандидат за Обект № 2214; 

 2. „МОНТЕ ЛЕСС“ ЕООД, с входящ номер на офертата: № ОД-03-37/23.02.2022г., 

15.51ч., регистриран като участник под съответен № 2; кандидат за Обект № 2225; 

 За обект № 2223 – НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ. 

 За обект № 2224 – НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ. 

За обект № 2226 – НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ 

 След като се запознаха с предоставения списък на кандидатите, подали оферти, 

членовете на комисията пристъпиха към попълване на декларациите по чл. 21, ал. 6 от 

Наредбата.  

 На заседанието на комисията не присъстват представители на регистрираните 

участници. 

http://www.dlstopolovgrad.uidp-sliven.com/


 

 Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с представените оферти, по реда на 

тяхното постъпване, както следва: 

 1. „МИК 7476“ ООД - комисията след отварянето, извърши проверка за съответствието 

на предложението с предварително обявените условия и констатира, че няма основания за 

отстраняване от участие в процедурата. Участникът представя всички необходими документи 

за участие и доказателства относно технически и кадрови възможности. 

Комисията реши: допуска до по-нататъшно участие „МИК 7476“ ООД. 

 2. „МОНТЕ ЛЕСС“ ЕООД - комисията след отварянето, извърши проверка за 

съответствието на предложението с предварително обявените условия и констатира, че няма 

основания за отстраняване от участие в процедурата. Участникът представя всички 

необходими документи за участие и доказателства относно технически и кадрови 

възможности. 

Комисията реши: допуска до по-нататъшно участие „МОНТЕ ЛЕСС“ ЕООД. 

 

 Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Ценово предложение” на 

допуснатите участници, по реда на подаване на офертите, както следва: 

 1. „МИК 7476“ ООД 

За обект № 2214 – начална цена 19 087,00 лв. без ДДС – предложена цена 19 087,00 лв. 

/деветнадесет хиляди осемдесет и седем лева и нула стотинки/ без ДДС 

 2. „МОНТЕ ЛЕСС“ ЕООД 

За обект № 2225 – начална цена 24 599,00 лв. без ДДС – предложена цена 29 323,64 лв. 

/двадесет и девет хиляди триста двадесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ без ДДС. 

Предложената от участника цена надвишава значително предварително обявената от 

възложителя начална цена, поради което на осн. чл. 22, ал.7 от Наредбата участникът „МОНТЕ 

ЛЕСС“ ЕООД не участва в класирането на участниците. 

 

 След разглеждане на предложенията, комисията пристъпи към оценка и класиране. 

Комисията извърши класирането съгласно предварително обявените условия, както следва: 

 

За обект № 2214 - начална цена 19 087,00 лв. без ДДС,  количество дървесина 504 пл. м3 и 

срок за изпълнение 31.12.2022г. 

 Първо място „МИК 7476“ ООД, ЕИК 202713634, представлявано от М***К*** – 

управител, седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, 

ж.к. Съединение, бл. 20, вх. Б, ет. 2, ап. 25, с най-ниска предложена цена за изпълнение на 

възложените дейности - 19 087,00 лв. /деветнадесет хиляди осемдесет и седем лева и нула 

стотинки/ без ДДС. 

 

За обект № 2223 - начална цена 31 574,20 лв. без ДДС,  количество дървесина 778 пл. м3, 

изсичане на подлес – 315 дка и срок за изпълнение 31.12.2022г. 

 НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ. 

 

За обект № 2224 - начална цена 24 128,64 лв. без ДДС,  количество дървесина 615 пл. м3, 

изсичане на подлес – 8 дка и срок за изпълнение 31.12.2022г. 

 НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ. 

 

За обект № 2225 - начална цена 24 599,00 лв. без ДДС,  количество дървесина 693 пл. м3 и 

срок за изпълнение 31.12.2022г. 

 НЯМА КЛАСИРАН УЧАСТНИК, тъй като предложената от участника „МОНТЕ 

ЛЕСС“ ЕООД цена надвишава предварително обявената от възложителя начална цена и на 

осн. чл. 22, ал.7 от Наредбата участникът не участва в класирането. 

 

За обект № 2226 - начална цена 49 710,67 лв. без ДДС,  количество дървесина 1251 пл. м3, 

изсичане на подлес – 277 дка и срок за изпълнение 31.12.2022г. 

 НЯМА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ. 



 

 

 Председателят на комисията обяви горните резултати от класирането и закри 

заседанието. 

 

 Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр и ведно с цялата 

документация  си предоставя на Директора на ТП ДЛС – Тополовград за утвърждаване и 

обявяване на резултатите от класирането. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............П*.....................     

                            /инж. Я*** М***/    

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1 …………П*………….                  2……………П*……….. 

                      /К*** Г***/                                         /Б. Ч*** / 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни – Регламент (ЕС)2016/679 
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