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УТВЪРДИЛ,  

ДИРЕКТОР 

НА ТП „ДГС СМИЛЯН”: …………/п/*……..…  

/инж. Анатолий Елев/ 

 

    

    дата: 14.03.2023г.     

 

П Р О Т О К О Л 

 

 На 14.03.2023 год. комисия, назначена със Заповед № З-25-95/14.03.2023 г. на 

Директора на ТП „ДГС Смилян”, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Манол Манолов – лесничей при ТП „ДГС Смилян“;  

ЧЛЕНОВЕ:  1. Шинка Щинкова – юрисконсулт при ТП „ДГС Смилян”; 

2. Милена Башова – гл.счетоводител при ТП „ДГС Смилян”;  

3. инж. Адриана Ловчалиева – лесничей при ТП „ДГС Смилян“; 

4. инж. Милко Гюров – лесничей при ТП „ДГС Смилян“,  

Резервни членове: 

1. инж. Минчо Боюклиев  – лесничей при ТП „ДГС Смилян“; 

2. Юлия Кичукова – опр. счетоводител при ТП „ДГС Смилян”, 

 

 се събра на заседание в 11:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС 

Смилян”, с. Смилян, ул. „Девети септември” № 101, да проведе конкурс с предмет: 

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

дървесина от Обекти с № 2341 и № 2342, горска територия, държавна собственост, 

стопанисвана от ТП „ДГС-Смилян” на „ЮЦДП”, ДП, гр. Смолян”, включени в 

годишния план за 2023 г., открит със Заповед № З-25-56/24.02.2023 г. на Директора на 

ТП „ДГС Смилян” и съгласно изготвената конкурсна документация.  

 Председателят на комисията получи от г-жа Севда Кичукова – деловодител-

човешки ресурси при ТП „ДГС Смилян“ регистър с участниците, представили оферти за 

участие в обявения открит конкурс. 

 До крайния срок 17:00 часа на 13.03.2023 г., са подадени 2 (две) оферти за участие, 

които по реда на тяхното постъпване в ТП „ДГС Смилян”, са както следва:  

 1. „ЕВГЕНИ 92“ ЕООД – с подадена оферта за участие с вх. №7/13.03.2023г., 

постъпила в ТП „ДГС Смилян“ в 16:45 часа за Обект № 2342;  
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 2. ЕТ „ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“ - с подадена оферта за участие с вх. 

№8/13.03.2023г., постъпила в ТП „ДГС Смилян” в 16:50 часа за Обект № 2341;  

 Председателят на комисията откри заседанието.  

 I. Присъстваха всички членове на комисията. Членовете на комисията попълниха 

и подписаха декларации, съгласно чл. 21, ал. 6 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 за 

краткост „Наредбата”.  

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници, 

подали оферти за участие. 

 Съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредбата, присъствието на участниците, подали оферти 

за участие е тяхно право, но не и задължение, поради което комисията продължи своята 

работа.  

 II. След като комисията се увери, че пликовете на участниците са надписани 

съгласно указанията в документацията за провеждане на процедурата, се пристъпи към 

отваряне на пликовете и разглеждане на изискуемите за участие документи. Отварянето 

на пликовете с офертите се извърши по реда на постъпването им в ТП „ДГС Смилян”, 

съгласно регистъра на постъпилите оферти за участие и извлечението от същия.  

 1. Председателят на комисията пристъпи към отваряне на постъпилата оферта от 

участника „ЕВГЕНИ 92“ ЕООД за обект №2342, след което констатира следното: 

 Председателят на комисията потвърди целостта на плика с приложените 

документи.  

 Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на 

оповестяването на документите член от състава на комисията отрази представянето, 

респ. непредставянето на съответния документ в табличен регистър за представените от 

участника документи, който се подписа от всички членове на комисията.  

 Върху плика с офертата, участникът е посочил, че подава оферта за Обект № 2342. 

 Пликът съдържа:  

 1.1. Заявление за участие – оригинал по приложен образец (Приложение № 1 от 

конкурсната документация) – попълнено за Обект № 2342;  

 1.2. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г”, „е” от Наредбата – оригинал 

по приложен образец (Приложение № 2 от конкурсната документация) – 1 брой от 

управителя;  

 1.3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” от Наредбата – 

оригинал по приложен образец (Приложение № 3 от конкурсната документация) - 1 брой 

от управителя;  

 1.4. Плик с надпис „Техническо предложение“ за Обект № 2342;  

 1.5. Плик с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 2342; 

 1.7. Други документи по преценка на участника - документи за внесена гаранция 

за участие за Обект № 2342; технологични планове за насажденията включени в обекта 

– 5 бр. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата, 

като констатира следното: 



  - Въз основа на представения в заявлението ЕИК, комисията направи справка в 

Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, към Агенция 

по вписванията за актуалното състояние на участника и установи актуалността на 

посочените в заявлението данни; 

 - Комисията извърши проверка в Регистрите на Изпълнителна агенция по горите 

относно валидността на удостоверенията по чл.235 и чл.241 от Закона за горите и 

установи, че същите са валидни; 

 - Комисията извърши проверка относно липсата на непогасени парични 

задължения на участника, съгласно представенате актуална справка от ЮЦДП, гр. 

Смолян и установи, че същият няма непогасени парични задължения към ЮЦДП, гр. 

Смолян и териториалните му поделения; 

 - Комисията извърши проверка относно наличието на внесена гаранция за участие 

в обекта и установи, че същата е постъпила по сметка на ТП „ДГС Смилян“ в изискуемия 

срок и размер.  

 Плика с надпис „Техническо предложение“ за обект №2342 се подписа от всички 

членове на комисията, след което председателят на комисията пристъпи към неговото 

отваряне. 

 След като разгледа подробно документите в офертата на участника 

„ЕВГЕНИ 92“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Смилян, п.к. 4770, 

Община Смолян, Област Смолян, ул. „Хан Аспарух“ №12, вписан в Търговския 

регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по 

вписвания, с ЕИК 205724155, представлявано от Евгени Асенов Ефтимов – 

Управител, комисията се увери, че същият е представил всички изискуеми 

документи, съгласно предварително обявените условия и се допуска до по-

нататъшно участие в процедурата за Обект № 2342. 

 Плика с надпис „Предлагана цена” на участника за обект № 2342 се подписа от 

всички членове на комисията.   

 

 2. Председателят на комисията пристъпи към отваряне на постъпилата оферта от 

участника ЕТ „ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“ за обект №2341, след което 

констатира следното: 

 Председателят на комисията потвърди целостта на плика с приложените 

документи.  

 Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на 

оповестяването на документите член от състава на комисията отрази представянето, 

респ. непредставянето на съответния документ в табличен регистър за представените от 

участника документи, който се подписа от всички членове на комисията.  

 Върху плика с офертата, участникът е посочил, че подава оферта за Обект № 2341.  

 Пликът съдържа:  

 2.1. Заявление за участие – оригинал по приложен образец (Приложение № 1 от 

конкурсната документация) – попълнено за Обект № 2341;  

 2.2. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г”, „е” от Наредбата – оригинал 

по приложен образец (Приложение № 2 от конкурсната документация) – 1 брой от 

управителя;  



 2.3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” от Наредбата – 

оригинал по приложен образец (Приложение № 3 от конкурсната документация) - 1 брой 

от управителя;  

 2.4. Плик с надпис „Техническо предложение“ за Обект № 2341;  

 2.5. Плик с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 2341; 

 2.6. Други документи по преценка на участника - технологични планове за 

насажденията включени в обекта – 2 бр. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата, 

като констатира следното: 

  - Въз основа на представения в заявлението ЕИК, комисията направи справка в 

Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, към Агенция 

по вписванията за актуалното състояние на участника и установи актуалността на 

посочените в заявлението данни; 

 - Комисията извърши проверка в Регистрите на Изпълнителна агенция по горите 

относно валидността на удостоверенията по чл.235 и чл.241 от Закона за горите и 

установи, че същите са валидни; 

- Комисията извърши проверка относно липсата на непогасени парични 

задължения на участника, съгласно представенате актуална справка от ЮЦДП, гр. 

Смолян и установи, че същият няма непогасени парични задължения към ЮЦДП, гр. 

Смолян и териториалните му поделения; 

 - Комисията извърши проверка относно наличието на внесена гаранция за участие 

в обекта и установи, че същата е постъпила по сметка на ТП „ДГС Смилян“ в изискуемия 

срок и размер.  

 Плика с надпис „Техническо предложение“ за обект №2341 се подписа от всички 

членове на комисията, след което председателят на комисията пристъпи към неговото 

отваряне. 

 След като разгледа подробно документите в офертата на участника ЕТ 

„ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“, със седалище и адрес на управление: с. Смилян, 

п.к. 4770, Община Смолян, Област Смолян, ул.“Пейо Яворов“ №16, вписан в 

Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към 

Агенция по вписвания, с ЕИК 120017862, представляван от Албена Жекова 

Хаджиева – физическо лице - търговец, комисията се увери, че същият е представил 

всички изискуеми документи, съгласно предварително обявените условия и се 

допуска до по-нататъшно участие в процедурата за Обект № 2341. 

 Плика с надпис „Предлагана цена” на участника за обект № 2341 се подписа от 

всички членове на комисията.    

 III. Комисията премина към отваряне на пликовете с ценовите предложения на 

допуснатите до този етап участници.   

 Председателят обяви, че пликовете с ценовите предложения на допуснатите 

участници ще се отварят по реда на постъпване на офертите в деловодството на ТП „ДГС 

Смилян“, както следва:  

 1. Участникът „ЕВГЕНИ 92“ ЕООД е представил отделен запечатан плик с 

надпис: „Предлагана цена за Обект № 2342“, поради което е допуснат до отварянето 

му за Обект № 2342. 



 Участникът предлага цени за Обект № 2342, както следва:  

 1.1. За закупуване на стоящата дървесина на корен от Обект № 2342 - цена в 

размер на 38 736, 95 лв. (тридесет и осем хиляди седемстотин тридесет и шест лева и 

деветдесет и пет стотинки) без ДДС.  

 1.2. За извършване на комплексната дейност – добив на дървесина от Обект № 

2342 - цена в размер на 69 291, 92 лв. (шестдесет и девет хиляди двеста деветдесет и един 

лева и деветдесет и две стотинки) без ДДС.  

 Участникът „ЕВГЕНИ 92“ ЕООД е с коректно попълнено ценово предложение 

за Обект № 2342 и се допуска до следващ етап в настоящия конкурс.  

  

 2. Участникът ЕТ „ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“ е представил отделен 

запечатан плик с надпис: „Предлагана цена за Обект № 2341“, поради което е 

допуснат до отварянето му за Обект № 2341. 

 Участникът предлага цени за Обект № 2341, както следва:  

 2.1. За закупуване на стоящата дървесина на корен от Обект № 2341 - цена в 

размер на 61 877, 72 лв. (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и 

седемдесет и две стотинки) без ДДС.  

 2.2. За извършване на комплексната дейност – добив на дървесина от Обект № 

2341 - цена в размер на 39 750, 16 лв. (тридесет и девет хиляди седемстотин и петдесет 

лева и шестнадесет стотинки) без ДДС.  

 Участникът ЕТ „ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“ е с коректно попълнено 

ценово предложение за Обект № 2341 и се допуска до следващ етап в настоящия конкурс.   

 

 IV. Комисията продължи своята работа. Съгласно Раздел VI, т. 2 от 

документацията за участие, критерият за оценка на офертите е „икономически най-

изгодна оферта”, а оценяването на участниците ще се извършва по следната формула: 

 

 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 № 2341:  

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  

 



За обект № 2342:  

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 допуснатата до настоящия етап оферта за участие за Обект 

№2342, подадена от участника „ЕВГЕНИ 92“ ЕООД, като приложи горепосочената 

математическа формула и получи следния резултат: по показател Т1 участникът 

получава 80 точки, по показател Т2 участникът получава 20 точки, или обща комплексна 

оценка – 100 точки.  

 Комисията оцени допуснатата до настоящия етап оферта за участие за Обект 

№2341 подадена от участника ЕТ „ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“, като приложи 

горепосочената математическа формула и получи следния резултат: по показател Т1 

участникът получава 80 точки, по показател Т2 участникът получава 20 точки, или обща 

комплексна оценка – 100 точки. 

 По подадените ценови предложения във връзка с чл. 15а, ал. 1, т. 2 от Наредбата, 

комисията извърши класиране на участниците за съответните обекти по критерий 

„икономически най-изгодна оферта“, както следва:  

 

 1. За обект № 2342, включващ отдели/подотдели 253 „з“, 253 „е“, 253 „и“, 254 

“о“, 254 „к“, класира:  

 1.1. На първо място – „ЕВГЕНИ 92“ ЕООД, с получена комплексна оценка – 

100 точки;  

 1.2. На второ място – няма класиран участник, тъй като за обекта няма други 

подадени оферти. 

 

 2. За обект № 2341, включващ отдели/подотдели 131 „п“, 139 „т“, класира:  

 2.1. На първо място –  ЕТ „ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“, с получена 

комплексна оценка – 100 точки;  

 2.2. На второ място – няма класиран участник, тъй като за обекта няма други 

подадени оферти.  

 

 

 С оглед получените резултати и извършеното класиране, комисията предлага на 

Директора на ТП „ДГС Смилян“ да издаде заповеди за определяне на купувачи 

класираните на първо място участници за Обекти № 2341 и № 2342. 



Настоящият протокол се изготви технически и подписа на 14.03.2023 г. в един 

екземпляр и се представи на Директора на ТП „ДГС Смилян“ за утвърждаване, заедно с 

цялата документацията събрана в хода на провеждане на процедурата, до момента на 

съставянето му. 

 

     

К О М И С И Я :  

 

 

Председател:  ................./п/*........................ / инж. Манол Манолов / 

 

 

                Членове:    1.  .........../п/*...................... /Шинка Щинкова/ 

 

 

2. ............/п/*.................. /Милена Башова/ 

 

 

3.  ........../п/*..................... /инж. Адриана Ловчалиева/ 

 

 

4 . .........../п/*..................... /инж. Милко Гюров/ 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия 
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


