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                                                                             Утвърдил: ......................./*п/.............................. 

                                                                                                    Директор ТП ДГС „Ракитово“ 

                                                                                                                            /инж. Муса Али/ 

                                                                                                                            Дата: 12.12.2022г. 

 

П Р О Т О К О Л 

№Прт-21-50/12.12.2022 г. 

 

 

Днес, 09.12.2022г. в изпълнение на Заповед №З-21-591/09.12.2022 г. на Директора на ТП 

ДГС „Ракитово”, комисия в състав: 

Председател –  1. инж. Бисер Бозев – главен инженер  при ТП ДГС Ракитово;  

Членове:  

2. Росица Сюлейманова - юрисконсулт при ТП ДГС  „Ракитово”; 

3. Марияна Мечева - счетоводител   при ТП ДГС „Ракитово”,  

 

се събра на заседание в 10:00 ч., в сградата на ТП ДГС „Ракитово”, за да проведе КОНКУРС с 

предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина 

от Обект  №2311, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС Ракитово” 

на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”,  открит със Заповед №З-21-524/22.11.2022 г. на Директора на ТП 

ДГС „Ракитово“ . 

При откриване на процедурата присъстваха всички членове на комисията.  

Председателят на комисията  обяви кандидатите в търга с тайно наддаване, съгласно 

извлечението от регистъра на постъпилите оферти. 

До крайният срок за получаване на оферти, 16:00 часа на 08.12.2022г. е постъпила 1 /една/ 

оферта с вх. №, както следва: 

№ Вх.№ Фирма Входирал офертата Дата Час 

1 1 "ДИЕЛ УУД" ЕООД Георги Балджиев 08.12.22 15:58 

Всички членове на комисията подписаха декларация 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 .  

При започване на процедурата НЕ присъстваха представители на кандидатите, 

подали оферта.  

I. На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата комисията пристъпи към първи етап по 

провеждане на процедурата – отваряне, оповестяване и описване на съдържанието на 

депозираните пликове, по реда на тяхното постъпване, както и проверка за съответствие с 

условията за участие и изискванията, съгласно чл. 18 от Наредбата.  

Комисията установи, че офертата е в запечатан непрозрачен плик, с посочени данни в 

съответствие с изискванията на Възложителя и на чл. 19, ал. 1 от Наредбата.  
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Кандидат  – "ДИЕЛ УУД" ЕООД 

Комисията служебно провери за обстоятелството, свързано с това, че:           

-   е налице  постъпила  по  сметка  на  ТП ДГС „Ракитово” гаранция  за  участие  в  срок 

до 08.12.2022 г.  

В депозираният плик на кандидата се съдържат следните документи: 

1. Заявление за участие по образец за обект №2311 (Приложение №1). 
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата – 

Приложение №2;  
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и „ж” от 

Наредбата – Приложение №3; 
4. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Техническо предложение за обект №2311” и 

наименованието на кандидата (Приложение №4); 
5. Запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена за обект №2311", наименованието на 

кандидата (Приложение №5).        

6. Документ за регистриран обект по чл. 206 от ЗГ, участникът представя документ 

издаден от съответното РДГ, по местонахождение на обекта не по – рано от един 

месец, преди провеждането на конкурса.  

7. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина – от дневника 

за преработена дървесина на съответния обект по чл. 206 от ЗГ, за който е издадено 

удостоверението по т.6. 
8. Пълномощно.                                                                                           

 

Комисията отвори пликът с надпис „Техническо предложение за обект №2311” и 

установи, че е изготвено съгласно изискваният на Възложителя. 

Комисията установи, че документите, представени от кандидата "ДИЕЛ УУД" ЕООД са 

редовни и отговарят на изискванията на  Възложителя, на основание на което единодушно реши 

– допуска кандидата до следващия етап в конкурса за обект № 2311; 

 

ІІ. Комисията пристъпи към втори етап от своята работа – отваряне на пликове с надпис 

„Ценово предложение за обект №2311” /приложение №5 от конкурсните документи/. 

Цената за закупуване на дървесината на корен не следва да е по-ниска от 72 672, 00 лв. 

(седемдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и два лева) без включен ДДС. 

Цената за извършване на дейността добив на дървесината не следва да е по-висока 

от 11 429, 69 лв. (единадесет хиляди четиристотин двадесет и девет лева и 69 

стотинки), без включен ДДС. 

1. Председателят на комисията отвори пликът с ценово предложение на "ДИЕЛ 

УУД" ЕООД: 

Участникът "ДИЕЛ УУД" ЕООД предлага следните цени:  

1. 1. Цена за закупуване на стоящата дървесина на корен от Обект №2311,  на територията 

на ТП  „ДГС - Ракитово” към „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”,  както следва: 72 672, 00 лв. 

(седемдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и два лева) без включен ДДС. 

1. 2. Цена за извършване на комплексната дейност – добив на дървесина от Обект 

№2311,  на територията на  ТП „ДГС Ракитово” към „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”, както 

следва: 11 400, 00 лв. (единадесет хиляди и четиристотин лева), без включен ДДС. 

Комисията разгледа ценовото предложение, което отговаря на изискванията на 

Възложителя, поради което премина към следващ етап на процедурата. 
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III. Оценяване на ценовите предложения.  

Оценяването на ценовите предложения се извършва по критерия „икономически най-

изгодна оферта” чрез формула за оценка на офертите, посочена в документацията за 

участие, която е следната:  

К =    К 1уч   х Т1  +  К 2мин х Т2 

         К 1макс             К 2уч               

КЪДЕТО: 

К – комплексна оценка 

К1уч е предложената от оценяваният участник цена за закупуването на стояща дървесина 

на корен 

К1макс е най-високата предложена цена за закупуване на дървесината на корен; 

К2мин е предложената най-ниска цена за дейността - добив на дървесината; 

К2 уч е предложената цена от оценявания участник за дейността -  добив на дървесината; 

За обект № 2311; 

Т1 е  80 точки – тежест на ценовото предложение за продажба на дървесина на корен; 

Т2 е  20 точки – тежест на ценовото предложение за извършването на дейността добив на 

дървесина.  

Т1 + Т2 = 100 

Тежестта на показателите Т1  и Т2 се определя в зависимост от началните цени съответно 

за продажба на стояща дървесина на корен и за добив на дървесина,  съобразяващи се с 

достигнатите цени при продажба на дървесина на корен.      

Участниците се класират в низходящ ред по броя получени точки, изчислени по 

посочената формула за всеки един от обектите. Участникът получил най-много точки се 

класира на първо място.  

Комисията оцени подадената оферта за участие от "ДИЕЛ УУД" ЕООД  за обект 2311, 

като приложи формулата за оценка. Съгласно показателя Т1 участникът получава 80 

точки, съгласно показателя Т2-20 точки, общ сбор от показателите 100 точки.  

Комисията класира участника "ДИЕЛ УУД" ЕООД  на първо място за обект №2311.  

На второ място няма класиран участник, поради липса на подадени оферти.  

 

Настоящият протокол се състави 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. 
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На основание чл.22, ал.19 от Наредбата, комисията предава настоящия протокол, ведно с 

цялата документация от проведената процедура на Продавача, за произнасяне в нормативно 

установения срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:1…………/*п/….…… ЧЛЕНОВЕ:2.……….../*п/……….…  3………/*п/…………                                                                                                                                                                            

/инж. Бисер Бозев                                    /Р. Сюлейманова/                                    /М. Мечева/                                                                                                                                                      

  

Предал протокола                                                 Приел протокола 

Председател:………...…/*п/…….…   Директор:………...………......./*п/............…                                                          

/инж.  Бисер Бозев/                                                     /инж. Муса Али/      

    Дата: 12.12.2022 г.                                                 Дата: 12.12.2022 г.     

 

 

п- Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия Регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 


