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    УТВЪРЖДАВАМ:   /П/    

    ДИРЕКТОР  ТП: / за ли чено  на  о сно ва ни е  чл .  5 9  о т ЗЗЛД/    

                        / инж. Юлиан Будаков  /   

      
 

ПРОТОКОЛ  

 

 Днес, 13.04.2022г. комисия назначена със  Заповед №  99/13.04.2022г. 

на Директора на ТП „ДЛС Паламара” в състав:  

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.  Ергин Сюлейман  — лесничей  при  ТП „ДЛС 

Паламара”;  

СЕКРЕТАР: 2.  Мехмед Реджебов  — счетоводител при  ТП „ДЛС 

Паламара”; 

ЧЛЕНОВЕ:  3. адв. Снежка Иванова  — адвокат при  ШАК; 

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

ДЛС „Паламара”, в с.  Венец, ул. „Кирил и Методий“ № 17, да проведе  търг 

за възлагане чрез открит конкурс по реда на чл.  15 от Наредба за условия и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни  горски продукти, с предмет: «Отглеждане на едногодишни, 

двегодишни и тригодишни горски култури» в ДГТ в териториалния обхват 

на ТП „ДЛС Паламара”, открит със Заповед № 82/25.03.2022г. на Директора 

на ТП „ДЛС Паламара”  по реда на чл. 15 - 22 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.  
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 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  един  кандидат: 

 

 Кандидат 1 : «Еколес Венец» ЕООД, с ЕИК: 202342823, със седалище 

и адрес на управление: с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. «Република» 

№ 4, представлявано от управителя Бейзат Хабил Феи м. Кандидатът е 

депозирал оферта за Обект № 1, която е входирана с вх. № 922 на 

12.04.2022г. в 13.25 ч.;  

     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 единствения Кандидат № 1 има присъстващ на 

заседанието представител.  

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

отваряне на офертата  на единствения кандидат и установи следното:  

  

         Кандидат 1 : «Еколес Венец» ЕООД - с. Венец  

 

 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 «Ценово предложение» за Обект № 1. Трима от членовете на 

комисията подписаха плика на участника, обозначен с надпис «Ценово 

предложение» и го отделиха настрана. Комисията провери приложената към 

заявлението на кандидата документация и установи, че са приложени  
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всички, 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 ценовата оферта на 

допуснатия участник. 

 

 Кандидат 1 : «Еколес Венец» ЕООД е представил оферта за 

извършване на услугата, в която дава цена за услугата в размер на  24 368.08 

лв. без ДДС  за изпълнение на дейностите по Обект № 1 

 

 Предвид горното и на основание чл. 22, ал. 13 от Наредбата, комисията обявява за 

спечелил следния кандидат: 

 за ОБЕКТ 1:  

 Комисията обявява за спечелил процедурата единствения участник № 1 - 

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

управление: с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул.«Република» № 4, 

представлявано от управителя Бейзат Хабил Феим, подал оферта в размер 

на 24 368.08 лв. Без ДДС за изпълнение на дейностите по Обект № 1 

 

След обявяване на горното  класиране, комисията обяви за приключила 

процедурите за Обект № 1  

 

С това действие комисията приключи работата си.  

Настоящия  протокол да се съставят в един екземпляр.  

 

Комисия:  

1………/П/…………. / за ли чено  на  о сно ва ни е  чл .  5 9  о т ЗЗЛД/  

 

2………/П/…………. / за ли чено  на  о сно ва ни е  чл .  5 9  о т ЗЗЛД/  

 

3………/П/…………. / за ли чено  на  о сно ва ни е  чл .  5 9  о т ЗЗЛД/  
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