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 УТВЪРЖДАВАМ:       

           ДИРЕКТОР ТП : . . . . /П/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД    

                    /инж. Севен Башлъ /    

      

ПРОТОКОЛ  
 

 Днес, 11.12.2018 г. комисия назначена със  Заповед №  819/11.12 .2018г.  на 

Директора на ТП „ДЛС Паламара” в състав: 
         
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж. Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  —  зам.директор в ТП 

ДЛС Паламара ;   

СЕКРЕТАР: 2.  Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  —  ръководител счетоводен отдел в ТП 

ДЛС Паламара; 
       

ЧЛЕНОВЕ:  3. Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  —  лесничей в ТП ДЛС Паламара;  

         4. Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  – счетоводител при ТП ДЛС „Паламара”

 /резервен член на мястото на Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  – лесничей в ТП ДЛС 

Паламара / 

 5. Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  —  обслужващ юрист на ТП ДЛС 

Паламара;  

 

 

 се събра на заседание от 10:00 часа в административната сграда на  ТП ДЛС 

„Паламара“, с. Венец, на ул. „Кирил и Методий” № 17 ,  Заседателната зала, да проведе  

открит конкурс за възлагане на дейности с предмет: „Извършване на добив на 

дървесина съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите - сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране , товарене, транспорт до 

временна ТИР станция и претоварване на добитата дървесина от г одишния план за 

ползване на дървесина за 2019г.  от горски насаждения, разположени в горски 

територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП "ДЛС Паламара" ,  

открит със Заповед № 782/22.11.2018г.  на Директора на ТП „ДЛС Паламара”, по реда 

на чл.15 и сл. 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.   
Присъстваха всички членове на комисията.  

 Съобщено бе, че са спазени разпоредбите 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 и условията за 

провеждане на процедурата. 

 От представения регистър на офертите, комисията установи, че към изтичане на 

крайния срок за депозиране в деловодството на ТП ДЛС ”Паламара”, оферти са 

депозирани от трима  кандати:  

 

 Кандидат 1 :  «Дуйгу 81» ЕООД, с ЕИК: 202970753, със седалище и адрес на 

управление: с. Дренци, общ. Венец, обл. Шумен, ул. «Черешите» № 19, предст авлявано 

от пълномощника Динчер  Юсуф, опълномощен от управителя Нуртен Юсуф.  
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Кандидатът е депозирал оферта за Обект № 

3 ,  входирана с вх. № 666 на 10.12 .2018г. в 

10:50ч.;  

 Кандидат 2 :  «Еколес Венец» ЕООД, с ЕИК: 202342823, със седалище и адрес на 

управление: с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. «Кирил и Методий» № 17 

представлявано от управителя Бейзат Хабил Феим. Кандидатът е депозирал оферта за 

Обект № 2 ,  която е входирана с вх. № 667 на 10.12 .2018г. в 13:20ч.;  

 

 

   Кандидат 3 :  «Неша ЕООД» ЕООД, с ЕИК: 127611522, със седалище и адрес на 

управление: с. Загориче, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул. «Витоша» №1, представлявано 

от Назми Халид ,  като пълномощник на управителя Шукрия Халид. Кандидатът е 

депозирал оферта за Обект № 1, която е входирана с вх. № 670 на 10.12.2018 г. в15:30ч.;  

  
  

 Всички членове на комисията попълниха декларации 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 (наричана по-долу за краткост Наредбата)  

 На основание чл. 22, ал. 2 от Наредбата комисията провери самоличността на 

представителите на кандидатите в процедурата. Комисията установи, че всички 

участници имат присъстващ на заседанието представител.  

 На основание чл. 22, ал.2 от Наредбата комисията пристъпи към отваряне на 

офертите на кандидатите по реда тяхното постъпване и установи следното:  

 

 Кандидат 1 :  «Дуйгу 81» ЕООД  

  
  Трима членове на комисията подписаха плика на участника. Член на комисията 

отвори плика с документация на участника и извади представената от участника 

документация в едно с един плик с надпис «Предлагана цена» за обект № 3, за която 

участника е подал оферта. Трима от членовете на комисията подписаха плика на 

участника, обозначени с надпис «Пре длагана цена» и го отделиха настрана. Комисията 

провери приложената към заявлението на кандидата документация и установи, че са 

приложени всички, изисквани от закона и от Възложителя, документи. Комисията 

прецени, че участника следва да бъде допуснат до следващия етап на процедурата.  

  

 Кандидат 2 :  «Еколес Венец» ЕООД  

  

 Трима членове на комисията подписаха плика на участника. Член на комисията 

отвори плика с документация на участника и извади представената от участника 

документация в едно с един плик с надпис «Предлагана цена» за обект № 2 ,  за която 

участника  е подал оферта. Трима от членовете на комисията подписаха плика на 

участника, обозначени с надпис «Предлагана цена» и го отделиха настрана. Комисията 

провери приложената към заявлението на кандидата документация и установи, че са 

приложени всички, изисквани от закона и от Възложителя, документи. Комисията 

прецени, че участника следва да бъде допуснат до следващия етап на процедурата.  

 

 

 Кандидат 3 :  «Неша» ЕООД  
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 Трима членове на комисията 

подписаха плика на участника. След това действие член на комисията  отвори плика с 

документация на участника и извади представената от участника документация в едно 

с един плик с надпис «Предлагана цена» за обект № 1 .  Трима от членовете на 

комисията подписаха плика на участника, обозначен с надпис «Предлагана цена» и го 

отделиха настрана. Комисията провери приложената към заявлението на кандидата  

документация и установи, че са приложени вскички, изисквани от закона и от 

Възложителя, документи.  Комисията прецени, че участника следва да бъде допуснат 

до следващия етап на процедурата.  
  
 

  
         Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на участниците.  

  

 Кандидат 1 :  «Дуйгу 81» ЕООД  

 Кандидатът е представил оферта по Обект № 3 за извършване на услугата в 

която дава цена за услугата в размер на  240 691.10 лв.;  
  

 Кандидат 2 :  «Еколес Венец» ЕООД  

  Кандидатът е представил оферта за извършване на услугата в която дава цена за 

услугата в размер на 242 034.50 лв. за изпълнение на дейностите по Обект №  2; 

 

 Кандидат 3 :  «Неша» ЕООД  

 Кандидаът е представил  оферта за извършване на услугата в която дава цена за 

услугата в размер на  238 281.00 лв. за изпълнение на дейностите по Обект № 1;  

 

 Предвид горното и на основание чл. 22, ал.12 от Наредбата, комисията обявява за спечелили 

следните кандидати: 
 

 за ОБЕКТ 1:  

 Комисията обявява за спечелил процедурата участник № 3 - «Неша ЕООД» ЕООД, с 

ЕИК: 127611522, със седалище и адрес на управление: с. Загориче, общ. Каолиново, 

обл. Шумен, ул. «Витоша» №1, представлявано от Назми Халид като пълномощник на 

управителя Шукрия Халид, подал оферта в размер на 238 281.00 лв. за изпълнение на 

дейностите по Обект № 1;  

 

  
 за ОБЕКТ 2: 

 Комисията обявява за спечелил процедурата участник № 2 - «Еколес Венец» 

ЕООД, с ЕИК: 202342823, със седалище и адрес на управление: с. Венец, общ. Вене ц, 

обл. Шумен, ул. «Република» № 4, представлявано от управителя Бейзат Феим подал 

оферта в размер на 242 034.50 лв. за изпълнение на дейностите по Обект № 2.  

   
 

 за ОБЕКТ 3: 

             Комисията обявява за спечелил процедурата участник № 1 - «Дуйгу 81» ЕООД, с ЕИК: 

202970753, със седалище и адрес на управление: с. Дренци, общ. Венец, обл. Шумен, 
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ул. «Черешите» № 19, представлявано 

пълномощника Динчер Юсуф, 

опълномощен от управителя Нуртен Юсуф, подал оферта в размер на 240 691.10 лв. за 

изпълнение на дейностите по Обект № 3;  

 

    
 

 

От участие в процедурата няма отстранени кандидати 

След обявяване на горната класация, комисията обяви за при ключила 

процедурата за Обекти №  1, 2 и  3. 

 

С това действие комисията приключи работата си. 

 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Комисия: 

 

   1…/П/…………  -  Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

   2…/П/…………  -  Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  

 

   3…/П/…………  -  Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

   4…/П/……………-Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  

 

   5…/П/……………-Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  

 


