
 

 

                                                        

 

Утвърдил,  

Директор на ТП „ДГС – Пловдив“ 

.........................../п/*................................. 

Инж. Красимир Каменов 

Дата: 27.01.2023г.  

        

 

П Р О Т О К О Л № 1 

 

Днес, 27.01.2023г., комисия, назначена със Заповед № З-19-71/27.01.2023г. на Директора 

на ТП „ДГС – Пловдив“, в състав:  

Председател: инж. Румен Балабанов -  технолог по дърводобива при ТП „ДГС – Пловдив“ 

Членове:  

1. Яна Делчева – юрисконсулт при ТП „ДГС – Пловдив“ 

2. Милена Илиева – касиер-домакин при ТП „ДГС – Пловдив“, 

 

се събра на заседание в 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС – Пловдив“, 

намираща се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 93, за да проведе открит 

конкурс, с предмет: „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно 

Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по 

Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на 

територията на ЮЦДП гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, 

кубиране и рампиране на добита дървесина“, включена в Обект № 2309, с отдели и подотдели 

292 „ж“, „я“, 293 „ж1“, Обект № 2310, с отдели и подотдели 291 „ж1“, 292 „о“, „п“, 293 „я“, 

Обект № 2325, с отдел и подотдел 513 „щ“ и Обект № 2329, с отдел и подотдел 510 „к“, от 

годишния план за ползването на дървесината за 2023г. от горски насаждения, разположени в 

горски територии, държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС – Пловдив“ към 

ЮЦДП гр. Смолян“.  

 

I. Постъпили оферти за участие. 

Председателят на комисията получи от служител в деловодството на ТП „ДГС – 

Пловдив“, срещу подпис, извлечение от регистъра с участниците, подали оферти за участие в 

обявената процедура.  

Видно от представяния списък на подадените оферти за участие в открития конкурс, в 

определения срок до 16:00 часа на 26.01.2023г. комисията установи следното: 

 

- За обект № 2329 с отдел и подотдел 510 „к“ не е постъпила нито една оферта за 

участие за извършване на дейностите. За същото е изготвен и представен доклад с Вх. № 

В-19-151/27.01.2023 г.    
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 

 

  

  

№ по 

ред 
вх.№ УЧАСТНИК Дата/год. и час Обект № 

1 4 „Ричи 2015“ ЕООД 25.01.2023г. в 16:00 часа 2309 

2 5 „Нетком“ ООД 26.01.2023 г. в 11:40 часа 2310 

3 6 „Маркони Груп-лес“ ЕООД 26.01.2023 г. в 15:35 часа 2325 



Всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации съгласно разпоредбата 

на 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/ и започна работа. 

На откритото заседание на комисията присъстваха само членовете на комисията, което 

се установява от приложения по преписката на процедурата присъствен списък на кандидатите, 

подали оферти за участие. Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от Наредбата, всеки участник 

има право да присъства лично или чрез упълномощен представител при работата на комисията 

след представяне на документ за самоличност и пълномощно от представлявания, когато е 

приложимо.  

 

II. Отваряне на офертите по реда на постъпването им и допускане до участие. 

 

1. Председателят на комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти за обектите   

по реда на тяхното постъпване в деловодството на стопанството, както следва: 

1. Участникът с Вх. № 4 „Ричи 2015“ ЕООД – в представената оферта се съдържат 

следните документи: 

1.1 Заявление за участие по образец към конкурсните документи – за обект № 2309; 

1.2 Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата – Приложение 1 – за обект № 2309; 

1.3 Списък на документите – Приложение 2 – за обект № 2309; 

1.4 Декларация за извършен оглед – Приложение 3 – за обект № 2309; 

1.5 Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ – за обект № 2309. 

След преглед по същество на представените от кандидата документи комисията установи, 

че кандидата е представил всички изискуеми от Възложителя документи, поради което 

комисията единодушно реши: 

Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участник „Ричи 2015“ ЕООД за Обект 

2309. 

2.1. Участникът с Вх. № 5 „Нетком“ ООД – в представената оферта се съдържат следните 

документи: 

2.1. Заявление за участие по образец към конкурсните документи – за обект № 2310; 

2.2. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата – Приложение 1 – за обект № 2310; 

2.3. Списък на документите – Приложение 2 – за обект № 2310; 

2.4. Декларация за извършен оглед – Приложение 3 – за обект № 2310; 

2.5. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ – за обект № 2310. 

2.6. Други документи – нотариално заверено пълномощно. 

След преглед по същество на представените от кандидата документи комисията установи, 

че кандидата е представил всички изискуеми от Възложителя документи, поради което 

комисията единодушно реши: 

Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участник „Нетком“ ООД за Обект 2310.  

3. 1. Участникът с Вх. № 6 „Маркони Груп-лес“ ЕООД – в представената оферта се 

съдържат следните документи: 

2.1. Заявление за участие по образец към конкурсните документи – за обект № 2325; 

2.2. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата – Приложение 1 – за обект № 2325; 

2.3. Списък на документите – Приложение 2 – за обект № 2325; 

2.4. Декларация за извършен оглед – Приложение 3 – за обект № 2325; 

2.5. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ – за обект № 2325. 

След преглед по същество на представените от кандидата документи комисията установи, 

че кандидата е представил всички изискуеми от Възложителя документи, поради което 

комисията единодушно реши: 

Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участник „Маркони Груп-лес“ ЕООД за 

Обект 2325. 

 

III. Комисията пристъпи към отваряне на пликове „Ценово предложение” на 

допуснатите до този етап от процедурата участници и разглеждане на ценовите оферти на 

същите. 

1. За Обект № 2309, с отдели и подотдели 292 „ж“, „я“, 293 „ж1“  



Председателят на комисията обяви началната цена за Обект № 2309, с отдели и 

подотдели 292 „ж“ „ч“, 293 „ж1“, която е в размер на 24 999.39 лв. /двадесет и четири хиляди 

деветстотин деветдесет и девет лева и тридесет и девет стотинки/ без включено ДДС, над 

която кандидатът не може да прави валидно ценово предложение. 

Кандидатът „Ричи 2015“ ЕООД е предложил за изпълнение на обекта сумата в размер 

на 24 900.00 лв. /двадесет и четири хиляди и деветстотин лева/ без включено ДДС. 

 

2. За Обект № 2310, с отдели и подотдели 291 „ж1“, 292 „о“, „п“, 293 „я“ 

Председателят на комисията обяви началната цена за Обект № 2310, с отдели и 

подотдели 291 „ж1“, 292 „о“, „п“, 293 „я“, която е в размер на 26 506.41 лв. /двадесет и шест 

хиляди петстотин и шест лева и четиридесет и една стотинки/ без включено ДДС, над 

която кандидатът не може да прави валидно ценово предложение. 

Кандидатът „Нетком“ ООД е предложил за изпълнение на обекта сумата в размер на 26 

506.41 лв. /двадесет и шест хиляди петстотин и шест лева и четиридесет и една стотинки/ 

без включено ДДС. 

 

3. За Обект № 2325, с отдел и подотдел 513 „щ““ 

Председателят на комисията обяви началната цена за Обект № 2325, с отдел и подотдел 

513 „щ“, която е в размер на 34 941.25 лв. /тридесет и четири хиляди деветстотин 

четиридесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ без включено ДДС, над която 

кандидатът не може да прави валидно ценово предложение. 

Кандидатът „Маркони Груп-лес“ ЕООД е предложил за изпълнение на обекта сумата в 

размер на 34 941.25 лв. /тридесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и един лева и 

двадесет и пет стотинки/ без включено ДДС. 

 

IV. Класиране. 

 

1. За обект 2309 с отдели и подотдели 292 „ж“, „я“, 293 „ж“ 

1.1. Комисията класира на първо място участникът „Ричи 2015“ ЕООД, представил 

оферта за Обект № 2309, с отдели и подотдели 292 „ж“, „я“, 293 „ж“, вписан в търговския 

регистър с ЕИК: 203894504, със седалище и адрес на управление: с. Първенец, общ. „Родопи“, 

обл. Пловдив, ул. „Речна“ № 2, представлявано от Реджеп Сабриев Алиев, в качеството му на 

управител, с предложена цена в размер на 24 900.00 лв. /двадесет и четири хиляди и 

деветстотин лева/ без включено ДДС. 
1.2. На второ място няма класиран участник, поради факта, че за този обект няма друга 

подадена оферта за участие от друг участник.  

 

2. За обект 2310 с отдели и подотдели 291 „ж1“, 292 „о“, „п“, 293 „я“ 

2.1. Комисията класира на първо място участникът „Нетком“ ООД, представил оферта 

за Обект № 2310, с отдели и подотдели 291 „ж1“, 292 „о“, „п“, 293 „я“, вписан в търговския 

регистър с ЕИК: 115034707, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. 

„Асеновградско шосе“ № 1, представлявано от Михаил Ставрев Юмерски, в качеството му на 

представител, с предложена цена в размер на 26 506.41 лв. /двадесет и шест хиляди петстотин 

и шест лева и четиридесет и една стотинки/ без включено ДДС. 

2.2. На второ място няма класиран участник, поради факта, че за този обект няма друга 

подадена оферта за участие от друг участник. 

 

3. За обект 2325 с отдел и подотдел 513 „щ“ 

3.1. Комисията класира на първо място участникът „Маркони Груп-лес“ ЕООД, 

представил оферта за Обект № 2325, с отдел и подотдели 513 „щ“, вписан в търговския 

регистър с ЕИК: 203110960, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. 

„Александър Стамболийски“ № 50, представлявано от Пенка Николова Бангеева, в качеството и 

на управител, с предложена цена в размер на 34 941.25 лв. /тридесет и четири хиляди 

деветстотин четиридесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ без включено ДДС. 

3.2. На второ място няма класиран участник, поради факта, че за този обект няма друга 

подадена оферта за участие от друг участник. 

  



Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС – Пловдив“ за Обект № 2309 с отдели и 

подотдели 292 „ж“, „я“, 293 „ж“, Обект № 2310, с отдели и подотдели 291 „ж1“, 292 „о“, „п“, 

293 „я“ и Обект № 2325 с отдел и подотдел 513 „щ“, в проведения открит конкурс, с предмет: 

„Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011г. 

за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и 

качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП гр. Смолян, 

разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добита 

дървесина“, да бъдат сключени договори за възлагане дейностите по дърводобив с кандидатите, 

класирани на първо място. Също така предлага открития конкурс за Обект № 2329, с отдел и 

подотдел 510 „к“ да бъде прекратен с нарочна заповед на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата, поради факта, че не е постъпила нито една оферта за участие.   

С тези си действия работата на комисията приключи.  

Заповедта се издава в 3-ри дневния срок – определен за утвърждаване на този протокол, и 

се публикува в същия ден на издаването й, под формата на електронен документ, на интернет 

страницата на стопанството и на държавното предприятие на основание чл. 23, ал. 4, 

предложение четвърто и изречение второ, във връзка с чл. 9б, ал. 4, т. 1 от наредбата, съответно 

към електронната преписка на процедурата. При публикуване на настоящия протокол и 

заповедта (решението) за класиране на участниците на първо и второ място и обявяване на 

изпълнител се спазват разпоредбите на чл. 9б, ал. 3 от наредбата, във връзка с Общия регламент 

за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

Към настоящият протокол се прилага документацията, събрана в хода на провеждане на 

процедурата, като същият се състои от 4 /четири/ страници и се предаде на 27.01.2023 г. на 

Директора на ТП „ДГС – Пловдив“ за утвърждаването му.  

 

 

 

Председател:________/п/*__________ 

                  /инж. Румен Балабанов/ 

 

Членове: 

1. _________/п/*_________                                                            2. _______/п/*___________       

          /Яна Делчева/                                                                                  /Милена Илиева/            

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита 

на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


