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                                                         УТВЪРДИЛ на 02.11.2022 г. 

                                    

ИНЖ. КАЛИН НИКОЛОВ 

Директор на ТП „ДГС Малко Търново“ 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес, 02.11.2022 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Малко Търново”, 

във връзка със Заповед № РД-10-152/17.10.2022 г. и в изпълнение на Заповед № РД-10-

158/02.11.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Малко Търново“  Комисия в състав: 

Председател: инж. Венелин Радков – зам.-директор при ТП „ДГС Малко Търново“; 

Членове: 1. Донка Хубанова – пом.-лесничей при ТП „ДГС Малко Търново“ 

                 2. Мария Велчева – правоспособен юрист при ТП „ДГС Малко Търново”, 

се събра, ЗА ДА ПРОВЕДЕ открит конкурс с предмет „Товарене, подвоз и разтоварване 

на едра строителна дървесина и ОЗМ от временни складове на обекти за сеч №№ 2206, 2212, 

2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220 и 2221, находящи се на територията на ТП „ДГС 

Малко Търново” съгласно одобрена план-сметка, а именно: 
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2220, 2221 
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цр, избк 

Трупи за бичене ≥ 

30 см т.к. 
260 25,00 6 500,00 
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бб, чб, 

здгл, 

изгор, бл, 

избк 

Трупи за бичене 

от 18 до 29 см т.к. 
1 046 25,00 26 150,00 

бб, чб, 

здгл 

Трупи за бичене 

от 15 до 17 см т.к. 
346 25,00 8 650,00 

изгор, бл 
Трупи за фурнир, 

траверси 
8 25,00 200,00 

изгор, бл, 

цр, избк, 

гбр 

ОЗМ 576 25,00 14 400,00 

Общо: 2 236 25,00 55 900,00 

 

От регистъра на входираните оферти се установи, че има подадени оферти от следните 

участници: 
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Кандидат № 1: „ЛЕС 2020 ДИ-ЕС“ ЕООД, ЕИК 206273303, със седалище и адрес на 

управление: гр. Малко Търново, ул. „Янко Карагяуров“ № 5, представлявано от управителя 

Катерина Заркова Воденичарова. Вх. № ОД-04-91/02.11.2022 г. – 9:26 часа.  

Други кандидати няма.  

Всеки член на комисията подписа декларация по чл. 21, ал. 6 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 (Наредбата). 

Комисията провери представените от участника документи, за да установи дали отговарят 

на изискванията по Заповед № РД-10-152/17.10.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Малко 

Търново” и обявените конкурсни условия. 

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи, допусна го 

до по-нататъшно участие в конкурса и пристъпи към отваряне на плика с надпис „Ценово 

предложение, в което намери попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение, 

което е: Единична цена на услугата товарене, разтоварване и транспорт лв/пл.м³ – 25,00 

(двадесет и пет) лева без ДДС.  

Комисията констатира, че ценовото предложение на кандидата съответства на 

изискванията на възложителя и допусна участника до оценка и класиране ценовото му 

предложение и извърши следното класиране: 

Първо място: „ЛЕС 2020 ДИ-ЕС“ ЕООД, ЕИК 206273303, със седалище и адрес на 

управление: гр. Малко Търново, ул. „Янко Карагяуров“ № 5, представлявано от управителя 

Катерина Заркова Воденичарова, с предложена цена за изпълнение на услугата товарене, 

разтоварване и транспорт лв/пл.м³ – 25,00 (двадесет и пет) лева без ДДС. 

Второ място: Няма. 

След извършеното класиране беше закрита публичната част от заседанието и комисията 

продължи своята работа по съставянето на протокола на закрито заседание. 

Настоящият протокол се изготви и представи ведно с цялата документация от конкурса на 

Директора за утвърждаване на 02.11.2022 г. 

Комисия: 

Председател: инж. Венелин Радков – 

 

Членове: 1. Донка Хубанова – … .         2. Мария Велчева – …

                  

 

Получил на 02.11.2022 г. 

 
 

инж. Калин Николов 

Директор на ТП „ДГС Малко Търново” 
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