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                    МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
                    „СЕВЕРОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ“  ДП 
                     ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  „ЧЕРНИ ЛОМ“  

            7800 гр.Попово, бул.”Михаил Маджаров” № 68, тел.0608/4 20 47, 

                              факс 0608/4 41 05,  e-mail:dls.cherni_lom@dpshumen.bg  

 

 
 

                                           УТВЪРДИЛ:       
                                                          Зам.Директор ТП ДЛС ”Черни Лом“  …..чл.59 от ЗЗЛД……. 

                                                                       Оправомощен със Заповед №422/01.10.2021г.  

                                                         (инж. Атанас Димитров) 

                            Дата на утвърждаване: 19.10.2021г. 

 
 

ПРОТОКОЛ №1 
 
      Днес, 19.10.2021г. в административната сграда на ТП ДЛС „Черни Лом“ на адрес: 

гр.Попово, бул.“Михаил Маджаров“ №68, се проведе открит конкурс за определяне 

на изпълнител на дейности в горски територии -държавна собственост при условия 

и ред, предвидени в чл.15 до чл.24 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, открит 

със Заповед №254/04.10.2021 г. на зам.директора на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово 

във връзка със Заповед №422/01.10.2021 г. на Директора на „СИДП“ ДП Шумен, с 

предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за 

сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до 

временен склад на добитата дървесина, от годишния план за ползване на дървесина  

за 2021 год. от горски насаждения, разположени в горски територии - държавна 

собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово“, съгласно 

Приложение №1-неразделна част от конкурсните условия.  

      Откритият конкурс се провежда при предварително обявени условия, посочени в 

документацията от комисия, назначена от Директора на ТП ДЛС „Черни Лом” със 

Заповед №262/19.10.2021 г. в състав: 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

             инж. Станислава Караманолева – специалист лесовъдство при ТП ДЛС «Черни Лом»  

              ЧЛЕНОВЕ:  

              1.Ралица Тодорова –юрисконсулт при ТП ДЛС «Черни Лом» гр. Попово 

              2. Юлиан Илиев- зам.гл.счетоводител при ТП ДЛС «Черни Лом»  

  

       Комисията започна работа в 10:00 часа. 
       След представяне на списък с участниците, подали оферти за участие в открития 
конкурс, комисията подписа декларации за липса на свързаност с участниците и 
пристъпи към своята работа, при спазване на предварително обявените условия. 
       Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Наредба за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 
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собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и 
условията за провеждане на процедурата.   
       От представеното извлечение от входящия регистър на офертите се установи, че 
оферти за участие в определения от възложителя срок са подали следните 
участници: 
        Кандидат №1 с вх.№3227/18.10.2021г. в 15:50 часа е подадена оферта с 
приложени документи за обект №2115 от «ЛЕС ИНВЕСТ 2002» ЕООД от гр. Попово, 
жк. «Русаля» бл.48, вх.Б, ап.9. В провежданото публично заседание участникът се 
представлява от управителя Юрий Николов, който присъства и се легитимира с 
лична карта. Офертата на кандидат №1 е подадена в срок. 

      Комисията пристъпи към отваряне на плика с документи на кандидат №1 «ЛЕС 
ИНВЕСТ 2002» ЕООД. Пликът е запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост. При 
отваряне на опаковката се установиха 1 бр. малък плик запечатан, непрозрачен, с 
ненарушена цялост с надпис „Ценово предложение“ и следните документи: 
        1. Заявление за участие в откритият конкурс по образец за обект № 2115; 
        2.  Декларация № 1 по образец, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, 
т.3, букви „а-и“ 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 – 1 бр., подписана от управителя на 
дружеството;  
        3.Декларация №3 за информираност и съгласие за обработване на лични данни 

в оригинал -1 бр. , 2 стр. 

       Комисията извърши справка относно актуалното състояние на участника в ТР – 
не се установи различие с посочените данни от участника и данните в регистъра. 
Приложи се разпечатка от направената справка в регистъра. 
      Комисията служебно провери в електронния регистър на ИАГ актуалността на 
регистрацията на участника по чл.235 и чл.241 от Закона за горите – участникът 
отговаря на поставените изисквания. Приложи се разпечатка от направената 
справка. 
      Комисията служебно провери изпълнението на изискването гаранцията за 
участие да е постъпила реално в сметката на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово. 
Гаранцията за участие е постъпила в посочения размер по сметката на стопанството. 
     Комисията констатира, че офертата на участника съдържа изискуемите 
документи съгласно предварително обявените условия, отговаря на поставените 
изисквания и не са налице обстоятелства за отстраняване на участника. 
      Предвид изложеното, участникът отговаря на условията за допускане до втори 
етап - оценка и класиране на ценовите предложения, поради което комисията 
единодушно 

РЕШИ: 
        Допуска до участие във втори етап-оценка и класиране на ценовите оферти за 
обект №2115 участника «ЛЕС ИНВЕСТ 2002» ЕООД гр.Попово, ЕИК:125537219. 
        Председателят на комисията обяви гласно приключването на етапа по 
разглеждане на документите и пристъпи към втория етап от процедурата. 
         Комисията оценява постъпилите предложения при следния критерий: 
предложена най-ниска крайна цена общо за обекта без включен ДДС. 
        Комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” за Обект №2115 на 
единственият участник, депозирал оферта за участие в конкурса «ЛЕС ИНВЕСТ 
2002» ЕООД гр. Попово. При отваряне на посоченият плик, комисията констатира 
наличие на подписано и подпечатано от управителя и едноличен собственик на 
капитала на дружеството ценово предложение по утвърден образец от 1 стр., а 
именно: 
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       Предлагана обща крайна цена от участника за извършване на дейността в 
насажденията от Обект № 2115, изписана словом: 30 888.00 лв. (тридесет хиляди, 
осемстотин осемдесет и осем лева) без вкл. ДДС, при максимален ресурс 
определен от възложителя в размер на 30 888.00 лв. без ДДС. 
       Комисията констатира наличие на валидно ценово предложение, като 
предложената от участника цена за обекта е в рамките на посочения от 
Възложителя финансов ресурс и не надвишава същия. 
      Комисията пристъпи към извършване на класация на база предложена „най-

ниска крайна цена“. Председателят на комисията обяви гласно следната класация: 

       За ОБЕКТ №2115, на ПЪРВО МЯСТО класира кандидат №1 «ЛЕС ИНВЕСТ 2002» 
ЕООД с ЕИК:125537219, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, 
обл.Търговище, жк. «Русаля» бл.48, при следните параметри на ценово предложение:  

      На ВТОРО МЯСТО няма класиран кандидат, поради липса на втора подадена 
оферта за участие в конкурса. 
       С оглед на така посочените по –горе обстоятелства, комисията предлага на 
Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ в качеството си на Възложител да СКЛЮЧИ 
ДОГОВОР за изпълнение на дейността с предмет: „Извършване на добив на 
дървесина, съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите - сеч, разкройване 
на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина, 
от годишния план за ползване на дървесина  за 2021 год. от горски насаждения, 
разположени в горски територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП 
ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово“,  за ОБЕКТ №2115 с класирания на първо място 
участник «ЛЕС ИНВЕСТ 2002» ЕООД гр. Попово, с предложена обща крайна цена за 
извършване на дейността в насажденията от обекта: 30 888.00 лв. без ДДС и общо 
прогнозно количество дървесина, която следва да се добие от 1386 пл.м3. 
     Настоящият протокол съдържа три страници, състави се в един екземпляр и се 

подписа от всички членове на комисията.  

    Протокол №1 ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на 

конкурса се предават на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ за утвърждаване, на 

основание чл.22 ал.19 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. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: …..чл.59 от ЗЗЛД……. 

 (инж.Станислава Караманолева–специалист лесовъдство  при ТП ДЛС „Черни Лом”) 

 

Членове:      1…..чл.59 от ЗЗЛД……. 

  (Ралица Тодорова - юрисконсулт при ТП ДЛС „Черни Лом”) 

                         2.… …..чл.59 от ЗЗЛД……. 

                         (Юлиан Илиев–зам.гл. счетоводител при ТП ДЛС „Черни Лом”) 

Обект №  

 
Отдел/подотдел 

Прогнозно количество за сеч и извоз 
до временен склад лежаща маса в 

пл.куб.м. 

Обща крайна цена, 
изразена в цифри в 

лева без ДДС 

2115 79 –в; 233-о; 361-е 1386 
30 888.00 


