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У Т В Ъ Р Д И Л : . . . . . . . . . . . . . .  

                                     ПЕТЪР КИРОВ 

                                    Кмет на община Елхово 

 

П Р О Т О К О Л 

 
На комисия за разглеждане на документите и класиране на участниците в открит 

конкурс за добив на дървесина от горските територии-собственост на Община Елхово, 

включена в годишния план за ползване за 2022 г. в териториалния обхват на община 

Елхово. 

Комисията е назначена съгласно чл. 21, ал.1 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,  и със Заповед 

№ РД-378 от 13.06.2022 г. на кмета на община Елхово Петър Киров за провеждане на 

открит конкурс за добив на  дървесина, включена в годишния план за ползване за 2022 г. в 

териториалния обхват на община Елхово, по реда на чл. 10, ал.1, т.1, чл. 12, ал. 1 от 

Наредбата, открит със Заповед РД - 311 от 19.05.2022 г., изменена със заповед РД – 336 от 

27.05.2022 г. на кмета на община Елхово.  

Протоколът е съставен в изпълнение на чл.22, ал. 19 от Наредбата.  

Комисията е в състав: 

Председател: Пепа Петрова Кючукова - зам.кмет на община Елхово; 

Членове: 1 Жана Тодорова Драгоева - началник отдел “БФТРЗ”;                              

                             2. Даниела Любомирова Трендафилова – юрист на община Елхово; 

                 3. Павлин Асенов Илиев – горски стражар.    

                             4. Радка Георгиева Петрова – старши счетоводител и ТРЗ в отдел 

“БФТРЗ”; 

           Резервен член: Господин  Пеев Пеев – горски стражар  

 

До крайният срок за подаване на оферти е получена една оферта. Приемането на 

офертата е документирано във входящ регистър. Получената оферта е маркирана с 

пореден номер и дата и е с отбелязан час на получаване. Регистърът е подписан от 

представител на Възложителя, който е получил офертата в деловодството. 

Участникът подал в срок оферта е: 

1. “Тунджалес”ЕООД гр. Елхово  ул. „Сакар планина“  № 7,    от   10.06.2022 

г. в 15:24 часа. 

На 13.06.2022 г. в 11:00 часа в заседателната зала на община Елхово, комисията 

назначена със Заповед № РД-378 от 13.06.2022 г. на кмета на община Елхово се събра да 

отвори получените оферти, да разгледа документите и да класира участниците, съгласно 

разписаната процедура в чл.22 от Наредбата.  

Председателят на комисията запозна всички присъстващи със Заповед № РД -311 

от 19.05.2022  г. на  кмета на община Елхово, след което зачете входящия регистър с 

името на участника подал оферта.  

Преди да престъпят към отваряне на офертата, всички членове на комисията 

подписаха декларации по чл.21, ал. 6 от Наредбата.  

 На заседанието присъства едноличния собственик на капитала и управител на 

участника “Тунджалес”ЕООД   гр. Елхово  – Димитър Тодоров Иванов   

Председателят на комисията провери самоличността на представителя на 

участника.  

mailto:obshtina@elhovo.bg
http://www.elhovo.bg/


Председателят на комисията установи, че офертата е подадена в плътен и 

непрозрачен плик, след което същата се отвори и се пристъпи към проверка на 

представените документи, съгласно изискванията на чл. 18 от  наредбата. Комисията 

провери информацията, посочена в заявлението на участника, за която има служебен 

достъп. След направената проверка на останалите документи, комисията констатира, че 

участникът е представил всички изискващи се такива, същите са в съответствие с 

изискванията поставени от възложителя в документацията за участие. Комисията реши, че 

участникът следва да бъде допуснат до следващият етап на оценка и класиране. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на непрозрачния плик с надпис 

“Предлагана цена”, след което изчете на всички присъстващи, че участникът 

“Тунджалес”ЕООД   гр. Елхово  е предложил следното ценово предложение за обекта, 

както следва: 

 -12,50 лв. (дванадесет  лева и петдесет стотинки ) без ДДС за 1 пр. куб.м. за сеч 

на дърва за огрев за извършване на поръчката при краен срок на изпълнение 

31.12.2022 г. 

 -25 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС за 1 пл. куб.м за сеч на иглолистна 

дървесина за извършване на поръчката при краен срок на изпълнение 31.12.2022 г. 

 Предлагана Обща стойност на обекта в размер на 69 875 лв. без ДДС. 

 Срок на валидност на офертата е 60 дни. 

 След направените разисквания и спазвайки указанията описани в документацията 

за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина при оценка на офертата да се 

оценяват и класират по критерий “най-ниска цена”, Комисията прие следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Класира на първо място  участникът  “Тунджалес”ЕООД гр. Елхово с предложена цена, 

както следва: 

 -12,50 лв. (дванадесет  лева и петдесет стотинки ) без ДДС за 1 пр. куб.м. за сеч на 

дърва за огрев за извършване на поръчката при краен срок на изпълнение 31.12.2022 г. 

 -25 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС за 1 пл. куб.м за сеч на иглолистна дървесина 

за извършване на поръчката при краен срок на изпълнение 31.12.2022 г. 

 Предлагана Обща стойност на обекта в размер на 69 875 лв. без ДДС 

  

2. Предлага на Възложителя, на основание чл. 22,  ал.17 от Наредбата,  класирания на 

първо място участник “Тунджалес”ЕООД   гр. Елхово  да бъде избран за изпълнител в 

открития конкурс за добив на дървесина от териториалния обхват на община Елхово, 

проведен по реда на чл. 10, ал.1, т. 1, чл. 12, ал. 1 от Наредбата и Заповед РД -311 от 

19.05.2022 г. . изменена със заповед РД – 336 от 27.05.2022 г. на кмета на община  Елхово. 

 Комисията приключи работа и изготви настоящият протокол на дата 13.06.2022 г. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по открития конкурс, заедно с подадената 

от участника  оферта. 

Протоколът е предаден на Възложителя на дата 14.06.2022 г. 

 

Председател: 

                    Пепа Кючукова…………………….. 

Членове: 

1. Жана Тодорова Драгоева …………………………………… 

 

2. Даниела Любомирова Трендафилова ……………………………….. 

 

3. Павлин Асенов Илиев ……………………………….. 

 

4. Радка Георгиева Петрова …………………………………… 


