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УТВЪРДИЛ:................/п/*.................. 

на дата: 28.01.2022 г. 

Директор: инж. Красимир Каменов 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

 

На комисия, назначена със Заповед № З-19-45/28.01.2022г. на Директора на ТП „ДГС - 

Пловдив” на основание чл. 21, във връзка с 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 – наричана по-долу за краткост 

„Наредбата”, във връзка със Заповед № 490/31.12.2022 г. на ЮЦДП гр. Смолян и Заповед № З-

19-16/26.01.2021 г. на Директора на ТП „ДГС - Пловдив” за откриване на настоящата процедура, 

се събра на редовно публично заседание, за да проведе процедура за възлагане на лесокултурни 

дейности в горски територии – държавна собственост, по реда на горецитираната наредба, а 

именно: открит конкурс, с предмет: „Попълване, отглеждане и кастрене на горски култури" в 

отдел 14 подотдел „2“ и „3“, отдел 18, подотдел „11”, отдел 22, подотдел „б“ и „в“, отдел 150 

подотдел „б“, отдел 161, подотдел „3”, отдел 162 подотдел „б“, отдел 602, подотдел „3“, 

включени в Обект № 1”, включени в Обект № 1 част от ЛКД за 2022 г., разположен в горски 

територии – държавна собственост, в район на дейност на „Държавно горско стопанство - 

Пловдив” към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр. Смолян”. 

Основанието за провеждане на процедурата е чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т.9, т.10, т.13  и 

т.14 и ал. 3, като откритият конкурс се провежда по реда на чл. 15 – чл. 24, чл. 31 и чл. 32 от 

наредбата и съгласно утвърдена спецификация от директора на ЮЦДП гр. Смолян. 

 

Комисията е в редовен състав, както следва: 
КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асим Асим – гл. инженер при ТП „ДГС – Пловдив“; 

ЧЛЕНОВЕ: 

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

2. Елена Михайлова – оперативен счетоводител при ТП „ДГС – Пловдив“; 

 

И С РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Вели Велият – лесничей при ТП „ДГС – Пловдив“; 

2. Бистра Рангелова – оперативен счетоводител при ТП „ДГС – Пловдив“; 

 

На заседанието, присъстват всички редовни членове на комисията. При откриването на 

конкурса се поясни, че са валидни разпоредбите на ЗГ, Наредбата и други подзаконови 
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нормативни актове, които уреждат възлагане на изпълнението на дейности в горски територии – 

държавна собственост. Процедурата е открита и публикувана по начин, ред и в законовия срок, 

съгласно чл. 14, ал. 1 от наредбата. 

Съгласно регистъра, даден на председателя на комисията от представител на Възложителя, за 

подадени заявления за участие, в указания срок, заявление за участие са подали двама кандидата, 

както следват: 

 

№ по 

ред 

 

Вх.№ 

 

УЧАСТНИК 

 

Дата/год./час 

1. 1 „Пенев” ЕООД 27.01.2022 г. – 15:30 часа 

2. 2 „Ибър - СТ” ЕООД 27.01.2022 г. – 15:54 часа 

 

Офертите са подадени в указания срок – до 16:00 часа на 27.01.2022 г.  

След получаване на извлечение от регистъра на постъпилите оферти, членовете на комисията 

подписаха декларации – съгласно чл. 21, ал. 6 от Наредбата. Всички членове на комисията са в 

трудови правоотношения с възложителя. В залата присъства кандидат Стоян Иванов Ачев в 

качеството му на управител на „Ибър – СТ“ ЕООД. Същият е удостоверил присъствие с полагане 

на подпис на приложения в документацията присъствен списък, като часа на постъпване на лицето 

е 10:00 часа, а на напускане е 10:40 часа. Горепосоченото обстоятелство се удостовери с 

присъствен списък, подписан от председателя на комисията,  който е неразделна част от 

процедурната преписка. 

Комисията извърши служебна проверка в електронния масив на Търговския регистър, 

относно актуалното състояние на всички участници. 

I. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите, ведно с приложените документи 

на участниците съгласно реда на тяхното постъпване: 

 

1. Участникът „ПЕНЕВ” ЕООД с Вх. № 1/27.01.2022г. в 15:30 часа е подал оферта за 

участие в открития конкурс, като на плика е посочен, предмет: „Попълване, отглеждане и 

кастрене на горски култури" в отдел 14 подотдел „2“ и „3“, отдел 18, подотдел „11”, отдел 22, 

подотдел „б“ и „в“, отдел 150 подотдел „б“, отдел 161, подотдел „3”, отдел 162 подотдел „б“, 

отдел 602, подотдел „3“, включени в Обект № 1” по ЛКД. 

При разглеждане на офертата, комисията установи следното:  

Участникът е представил следните документи със съответното съдържание: 

1. Заявление по образец – Приложение № 1 – 1 брой; 

2. Удостоверение от агенция по вписванията – 1 брой; 

3. Преводно нареждане за внесена гаранция за участие; 

4. Декларация – Приложение № 2 удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, „а“, 

„г“ и „е“ от Наредбата – 1 брой; 

5. Декларация  - Приложение № 3 за липсата на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, „б”„в“, 

„д“ и „ж“ от Наредбата – 1 брой; 

6. Декларация – Приложение № 4, представена по образец – 1 брой; 

7. Декларация – Приложение № 5, че е извършен оглед на обекта – 1 брой; 

8. Декларация – Приложение № 6 – 1 брой; 

9. Декларация – Приложение № 7 –  1 брой; 

10. Декларация – Приложение № 9 – 1 брой; 
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11. Декларация – Приложение № 10 – 1 брой; 

12. Актуална справка от НАП на действащите трудови договори – 1 брой: 

13. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника 

– 1 брой; 

14. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези – 2 брой; 

15. Свидетелство за регистрация на колесен трактор – приложените регистрационни талони и 

талони за преминат технически преглед + договор за наем; 

16. Свидетелство за регистрация на дискова брана – приложените регистрационни талони и 

талони за преминат технически преглед + договор за наем; 

17. Свидетелство за регистрация на сонда – приложените регистрационни талони и талони за 

преминат технически преглед + договор за наем; 

18. Свидетелство за регистрация на моторен свредел – приложените регистрационни талони и 

талони за преминат технически преглед + договор за наем; 

19. Свидетелство за регистрация на моторен храсторез – приложените регистрационни талони 

и талони за преминат технически преглед + договор за наем; 

20. Договор за наем на цистерна за вода – 1 брой, меч на Колесов – 4 броя, мотики 8 броя, 

водна помпа – 1 брой, гръбно моторна пръскачка – 1 брой, ръчни триони 4 броя;  

21. Инвентарна книга – 2 брой; 

22. Плик с надпис: „Ценово предложение“ 

23. Удостоверение по чл. 235 от ЗГ; 

24. Удостоверение по чл. 241 от ЗГ; 

 

Комисията извърши служебна проверка на всички заявени данни, факти и обстоятелства от 

участника, относно валидни удостоверения по чл. 241 и 235 от ЗГ и реално внесената гаранция за 

участие.  

 След проверка на наличността на изискуемите документи, тяхната валидност и съответствие 

с условията и изискванията на възложителя, комисията установи следното: 

Офертата на кандидата съдържа всички изискуеми документи и отговаря на изискванията и 

критериите за подбор на възложителя. Участникът е представил своята оферта при спазване на 

изискванията на чл. 18, чл. 19 и чл. 20 от Наредбата. Същата е пълна и отговаря на всички 

предварително обявени от възложителя условия.  

Във връзка с горното, комисията единодушно реши, че допуска кандидата до следващия 

етап на процедурата, а именно отваряне на непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”. 

 

2. Участникът „ИБЪР - СТ” ЕООД с Вх. № 2/27.01.2022г. в 15:54 часа е подал оферта за 

участие в открития конкурс, като на плика е посочен, предмет: „Попълване, отглеждане и 

кастрене на горски култури" в отдел 14 подотдел „2“ и „3“, отдел 18, подотдел „11”, отдел 22, 

подотдел „б“ и „в“, отдел 150 подотдел „б“, отдел 161, подотдел „3”, отдел 162 подотдел „б“, 

отдел 602, подотдел „3“, включени в Обект № 1” по ЛКД. 

При разглеждане на офертата, комисията установи следното:  

Участникът е представил следните документи със съответното съдържание: 

1. Заявление по образец – Приложение № 1 – 1 брой; 

2. ЕИК – 1 брой; 

3. Преводно нареждане за внесена гаранция за участие; 

4. Декларация – Приложение № 2 удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, „а“, 

„г“ и „е“ от Наредбата – 1 брой; 

5. Декларация  - Приложение № 3 за липсата на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, „б”„в“, 

„д“ и „ж“ от Наредбата – 1 брой; 

6. Декларация – Приложение № 4, представена по образец – 1 брой; 
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7. Декларация – Приложение № 5, че е извършен оглед на обекта на 26.01.2022г. – 1 брой; 

8. Декларация – Приложение № 6 – 1 брой; 

9. Декларация – Приложение № 7 –  1 брой; 

10. Декларация – Приложение № 9 – 1 брой; 

11. Декларация – Приложение № 10 – 1 брой; 

12. Актуална справка от НАП на действащите трудови договори – 1 брой: 

13. Свидетелство за регистрация на пробивна машина – приложените регистрационни талони 

и талони за преминат технически преглед, ведно с договор за наем на пробивна машина 

DONDI TRA 2, за извършване на лесокултурни мероприятия 

14. Свидетелство за регистрация на моторен и верижен свредел – приложените 

регистрационни талони и талони за преминат технически преглед. 

15. Инвентарна книга – 1 брой; 

16. Свидетелство за регистрация на колесен трактор – приложените регистрационни талони и 

талони за преминат технически преглед към валиден договор за лизинг – 1 брой; 

17. Свидетелство за регистрация на дисков плуг приложените регистрационни талони и 

талони за преминат технически преглед 

18. Свидетелство за регистрация на дискова брана – приложените регистрационни талони и 

талони за преминат технически преглед + договор за наем – 1 брой; 

19. Свидетелство за регистрация на храсторез – приложените регистрационни талони и 

талони за преминат технически преглед – 1 брой; 

20. Свидетелство за регистрация на моторна пръскачка – приложените регистрационни 

талони и талони за преминат технически преглед; 

21. Договор за наем за мобилна цистерна за вода 1,5 тона 

22. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна 

техника - 1 брой; 

23. Свидетелство за правоспособност за работа за моторни триони и храсторези – 2 брой 

24. Удостоверение по чл. 235 от ЗГ 

25. Удостоверение по чл. 241 от ЗГ  

26. Плик с надпис: „Ценово предложение“ 

 

Комисията извърши служебна проверка на всички заявени данни, факти и обстоятелства от 

участника, относно валидни удостоверения по чл. 241 и 235 от ЗГ и реално внесената гаранция за 

участие.  

 След проверка на наличността на изискуемите документи, тяхната валидност и съответствие 

с условията и изискванията на възложителя, комисията установи следното: 

Офертата на кандидата съдържа всички изискуеми документи и отговаря на изискванията и 

критериите за подбор на възложителя. Участникът е представил своята оферта при спазване на 

изискванията на чл. 18, чл. 19 и чл. 20 от Наредбата. Същата е пълна и отговаря на всички 

предварително обявени от възложителя условия.  

Във връзка с горното, комисията единодушно реши, че допуска кандидата до следващия 

етап на процедурата, а именно отваряне на непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”. 

 

II. Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис 

„Ценово предложение” и класиране на допуснатите участници до този етап, които отговарят 

на условията на Възложителя по критерия „Най-ниска цена” за обекта: 

 

За Обект № 1 „Попълване, отглеждане и кастрене на горски култури" в отдел 14 

подотдел „2“ и „3“, отдел 18, подотдел „11”, отдел 22, подотдел „б“ и „в“, отдел 150 подотдел 

„б“, отдел 161, подотдел „3”, отдел 162 подотдел „б“, отдел 602, подотдел „3“, включени в 

Обект № 1” при начална цена в размер на 107 666,94 лв. (сто и седем хиляди шестстотин 
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шестдесет и шест лева и деветдесет  и четири стотинки), без включен ДДС, комисията 

регистрира предложените ценови оферти от допуснатите участници и направи следните 

констатации: 

 

№ УЧАСТНИК 
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 

без ДДС 

1. „ПЕНЕВ” ЕООД 91 345,00 лв. 

2. „ИБЪР - СТ” ЕООД 85 900,00 лв. 

 

 

 

На първо място класира: 

„ИБЪР - СТ” ЕООД, с ЕИК: 112631031, с обща предложена цена за изпълнение на 

лесокултурните дейности „Попълване, отглеждане и кастрене на горски култури" в отдел 14 

подотдел „2“ и „3“, отдел 18, подотдел „11”, отдел 22, подотдел „б“ и „в“, отдел 150 подотдел 

„б“, отдел 161, подотдел „3”, отдел 162 подотдел „б“, отдел 602, подотдел „3“, включени в 

Обект № 1” част от ЛКД за 2022 г., в размер на  85 900,00 лева (осемдесет и пет хиляди и 

деветстотин лева), без включен ДДС. 

На второ място класира: 

„ПЕНЕВ” ЕООД, с ЕИК: 115653033, с обща предложена цена за изпълнение на 

лесокултурните дейности „Попълване, отглеждане и кастрене на горски култури" в отдел 14 

подотдел „2“ и „3“, отдел 18, подотдел „11”, отдел 22, подотдел „б“ и „в“, отдел 150 подотдел 

„б“, отдел 161, подотдел „3”, отдел 162 подотдел „б“, отдел 602, подотдел „3“, включени в 

Обект № 1”, включени в Обект № 1 част от ЛКД за 2022 г., в размер на 91 345,00 лева 

(деветдесет и една хиляди триста четиридесет и пет лева), без включен ДДС. 

 

Работата на комисията приключи в 10:40 часа на 28.01.2022г., съгласно определения срок за 

работа на комисията по Заповед № З-19-45/28.01.2022г. на директора на ТП „ДГС - Пловдив”. 

Настоящият протокол се състави в един (1) екземпляр, в изпълнение на правното предписание на 

чл. 22, ал. 19 от Наредбата и се състои от 5 (пет) страници, като се подписа от членовете на 

комисията. 

Няма член на комисията, които да е изразил особено мнение. 

 

Председател: инж. Асим Асим: ……………/п/*…………. 

 

Комисия: 

 

1. юрк. Яна Делчева …………/п/*…..…….. 

2. Елена Михайлова …………/п/*…..…….. 

 

 

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

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

 


