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Вх.№ ОД-03-152/11. 10. 2022год.       

УТВЪРЖДАВАМ , 

        Директор : заличено 

         / инж. Г. Гагов/ 

 

        Дата : 11. 10.  2022год. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

                  Днес, 07. 10. 2022год., Комисия, назначена със Заповед № РД 10-167/ 07. 10. 2020год. 

на Директора на ТП „ ДЛС Ропотамо” в състав : 

 

Председател : инж. Любомир Пашкулев-зам.директор 

Членове           Мария Томова-юрисконсулт  

                          т.л. Стоянка Николова – технолог дърводобив 

                          

                        Резервни членове : Красимира Дандаринова-технолог 

                                                         Ирина Недялкова-счетоводител 

 

 се събра, за да разгледа постъпилите оферти от фирми за участие в договаряне за възлагане на 

добива на дървесина в обект  №  2212. Присъстваха всички членове на комисията.  

 

 След представяне на извлечение от регистъра за предложенията от кандидатите, 

Комисията установи, че в срока, указан със Заповед РД 10-151/26. 09. 2022год. на Директора на 

ТП „ ДЛС  Ропотамо“ е  постъпила оферта от следния  кандидат: 

№ 
ПО 

РЕД 

ВХОДЯЩ № ИМЕ НА 

КАНДИДАТА 

ОБЕКТ ДАТА ЧАС 

1. 

 

ОД-03-139/05. 10. 

2022год. 

„Извор- 

груп“ЕООД 

2212 05,10,2022 14,11 

Комисията, след запознаване с извлечението на регистъра за постъпилите оферти, попълни 

декларации по чл. 25 ал.8 от Наредба 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. 

Комисията  направи служебна проверка  за постъпила гаранция от явилия се кандидат 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 е постъпила гаранция за участие  за обект 2212. 

В обявеният час за провеждане на процедурата се яви Коста Стоянов-управител на 
дружеството-кандидат 

      Комисията провери самоличността и представителната власт на явилия се  кандидат, 
след което пристъпи към отваряне на плика с  документи и  оповести съдържанието  му на 
членовете на комисията. 
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          Пликът е непрозрачен, с ненарушена цялост, надписан съобразно поставените условия за 

участие. След като бе отворен плика, комисията установи наличието на следните документи: 

 

Кандидат № 1 –« Извор-груп” ЕООД е представил следните документи: 

документ наличност 

Заявление за участие да 

Декларация за липса на обстоятелства /по 

образец / 

да 

Декларация за извършен оглед на обекта по т. 

3,б”з” от раздел III на Условията 

да 

Декларация за съгласие за обработка на лични 

данни 

да 

Документ за внесена гаранция за участие да 

Плик „ предлагана цена „ да 

Препоръки за добро изпълнение да 

Сведения за кандидата да 

Списък на документите да 

Декларация за технически възможности да 

Кандидатът е представил всички необходими документи за обект 2212. Допуска се до 

разглеждане на ценовата оферта.  

ВТОРИ ЕТАП- ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 Председателят на комисията отвори плика с ценовата оферта на допуснатия кандидат за 

обект 2212. Пликът е непрозрачен, залепен, с ненарушена цялост. След като бе отворен, 

комисията установи следното: 

При   първоначална цена за обект № 2212 от 11910.00(единадесет хиляди деветстотин и десет  

лева)без ДДС, кандидата предлага цена от 11910.00(единадесет хиляди деветстотин и десет  

лева)без ДДС  

Цената бе потвърдена отново от кандидата, както и клаузите на проекта на договора. 

 

С оглед гореизложеното Комисията взе следните решения: 

 

ЗА ОБЕКТ 2212 

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

обект 2212  «Извор груп»ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Малко 

Търново, , ул.»Петрова нива»№19 , ЕИК 201997683, представлявано от Коста Стоянов в 

качеството си на управител при предложена от него цена от 11910.00(единадесет 

хиляди деветстотин и десет  лева)без ДДС  

2. Класиран на второ място- няма 

3. Комисията предлага на директора да бъде сключен договор с класирания на първо място 

участник, като при сключване на договора следва да бъдат представени следните 

документи: 
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1. Свидетелство за съдимост на управителя на дружеството/с валидност 6 месеца от 

издаването/; 

2. Удостоверение от НАП, че няма парични задължения към държавата, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен  държавен орган/с валидност 1 месец от издаването/; 

3.  Декларация от управителя на дружеството, че същото няма парични задължения към 

ЮИДП. 

4. Документи за наличие на технически възможности, декларирани от кандидата при 

участие в договарянето. 

 

 

 
Настоящия протокол се се състави в 2 екз. и се предаде ведно с цялата документация на 

директора на ТП „ ДЛС  Ропотамо„ за утвърждаване. 

 

 

 

КОМИСИЯ : 

 

Председател : заличено 

 

    Инж. Любомир Пашкулев 

 

Членове           заличено  заличено 

                                                                

Стоянка Николова  Мария Томова 

                                                                                          

                 ………………….. 

 

  

Кандидат: заличено 

 /Коста Стоянов-управител/ 


