
 

УТВЪРДИЛ,  
ДИРЕКТОР 
НА ТП ДГС „СМОЛЯН”: ………….…….п*……………….  

/инж. Станко Делиянчев/ 
дата: 11.12.2020 г.       

 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 08.12.2020 год., комисия, назначена със Заповед № 233 / 08.12.2020 гoд. на 

Директора на ТП ДГС „Смолян”, в състав: 
 
Председател:  

  инж. Велизар Сергеев Младенов – зам. директор при ТП ДГС „Смолян” 
 
 Членове:  

1. Сърма Младенова Вървешева – счетоводител при ТП ДГС „Смолян”; 
2. Христо Лазаров Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”; 
3. инж. Георги Райчев Гаджев – гл.инженер при ТП ДГС „Смолян”; 
4. инж. Гергана Емилова Шехова – лесничей при ТП ДГС „Смолян”, 

 
се събра на заседание в 13.30 часа в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, гр. 

Смолян, бул. „България” № 83, за да проведе открит конкурс с предмет: „Сеч, окастряне, 
разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на 
корен” обекти №№ 2112 / отдели 136-б, 136-в, 136-г /, 2113с / отдел 1103-а /, 2114 / отдели 2046-
е, 2049-б, 2082-у /, 2115 / отдел 2072-а /, 2116 / 2096-а, 2098-а /, 2117 /отдели 2103-о, 2103-п, 
2103-к1 / и 2118 /отдели 2112-о, 2115-и /, открит със Заповед  № 221 / 19.11.2020 година на 
Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

 
Комисията получи извлечение от регистъра с участниците, подали оферти за участие в 

обявената процедура.  
Видно от представения списък на подадените оферти за участие в открития конкурс, в 

определения срок до 17.00 часа на 07.12.2020 год. са подадени оферти от следните участници: 
 
1. „ЧИКО-С“ ЕООД, град Смолян, ул. „Наталия” № 5, ет.4, ап.16, с вх. № 18 / 04.12.2020 г., 

16:40 ч. за обект № 2115 / отдели 2072-а /, на ТП ДГС „Смолян”.  
2. „ЕВТИМОВ“ ЕООД, град Смолян, ул. „Липа” № 6, с вх. № 24 / 07.12.2020 г., 14:55 ч. за 

обект № 2114 / отдели 2046-е, 2049-б, 2082-у /, на ТП ДГС „Смолян”.  
3. „АК - 2012“ ЕООД, град Смолян, ул. „Стою Шишков” № 7, с вх. № 29 / 07.12.2020 г., 

16:00 ч. за обект № 2115 /отдел 2072-а/, на ТП ДГС „Смолян”.  
 

Всички членове 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, 
/Наредбата/ и започна работа. Направи се служебна проверка за актуалното състояние на 
участниците в Търговския регистър и в регистъра за частна лесовъдска практика при 
Изпълнителната агенция по горите. 

При започване на работа на комисията не присъстваха представители 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. 

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата комисията пристъпи към отваряне на офертите по 
реда на постъпване:   

 

1. Комисията отвори плика с офертата на участник „ЧИКО-С” ЕООД, оповести 
съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписaни от член на комисията. 

 
Представените документи от участник „ЧИКО-С ” ЕООД са, както следва: 

1. Заявление по образец за обект № 2115 – Приложение № 1, подписано и подпечатано от 
управителя на дружеството.  
2. Платежно нареждане за Кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2115 на 
03.12.2020 год. при Обединена Българска банка  – документ генериран от система за интернет 
банкиране на Обединена Българска банка.  
3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“  от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
5. Декларация по чл.18, ал.1, т.3, буква „и“ – Приложение № 4, подписана от управителя на 
дружеството. 
6. Копие на технологичен план на подотдел 2072-а за обект № 2115 – подписан от лицензирания 
лесовъд.  
7. Плик „Предлагана цена” за обект № 2115. 

 
2. Комисията отвори плика с офертата на участник „ЕВТИМОВ” ЕООД, оповести 

съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписaни от член на комисията. 

 
Представените документи от участник „ЕВТИМОВ ” ЕООД са, както следва: 

1. Заявление по образец за обект № 2114 – Приложение № 1, подписано и подпечатано от 
управителя на дружеството.  
2. Платежно нареждане за Кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2114 на 
07.12.2020 год. при Обединена Българска банка  – документ генериран от система за интернет 
банкиране на Обединена Българска банка.  
3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“  от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
5. Декларация по чл.18, ал.1, т.3, буква „и“ – Приложение № 4, подписана от управителя на 
дружеството. 



 

6. Копие на технологични планове на подотдели 2046-е, 2049-б, 2082-у за обект № 2114 – 
подписани от лицензирания лесовъд. 
7. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори към 07.12.2020 г. – 
копие, заверено от участника; 
8. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0001525 / 
30.06.2004 г., издадено на Асен Минчев Топалов– копие, заверено от участника; 
9. Свидетелство за правоспособност за работа с горска техника с № 0052495 / 11.11.2017 год. на 
Красимир Ружков Кехайов– копие, заверено от участника; 
10. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0012316 
/16.08.2012 г., издадено на Димитър Василев Цонин– копие, заверено от участника; 
11. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ STIHL 361 серия № СМ 
0001277 А, с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00475 A, серия СМ № 0003689 
копие, заверено от участника; 
12. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ STIHL 210 серия № СМ 
0001273 А, с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00471 A, серия СМ № 0003685 
копие, заверено от участника; 
13. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ STIHL 181 серия № СМ 
0001278 А, с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00476 A, серия СМ № 0003690 - 
копие, заверено от участника; 
14. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - трактор колесен серия № СМ 
0000671 А, с талон за технически преглед за трактор PRONAR 82TSA II, с  рег. № СМ 00747; 
15. Удостоверение на ЕВТИМОВ ЕООД от Изпълнителна агенция по горите гр.София – копие, 
заверено от участника. 
16. Инвентарна книга на „ЕВТИМОВ“ ЕООД към 04.12.2020 год. – подписана и подпечата от 
управителя на дружеството.  
17. Плик „Предлагана цена” за обект № 2114. 

 
3. Комисията отвори плика с офертата на кандидата „АК-2012” ЕООД, оповести 

съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписaни от член на комисията. 

 
Представените документи от кандидата „АК-2012 ” ЕООД са, както следва: 

1. Заявление по образец за обект № 2115 – Приложение № 1, подписано и подпечатано от 
управителя на дружеството.  
2. Платежно нареждане за Кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2115 на 
07.12.2020 год. при Райфайзен банк  – документ генериран от система за интернет банкиране на 
Инвестбанк АД.  
3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“  от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
5. Декларация по чл.18, ал.1, т.3, буква „и“ – Приложение № 4, подписана от управителя на 
дружеството. 
6. Копие на технологичен план на подотдел 2072-а за обект № 2115 – подписан от лицензирания 
лесовъд.  
7. Удостоверение от НАП за действащите трудови договори – оригинал. 



 

8. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези на Веселин 
Фильов Даскалов – копие, заверено от участника. 
9. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези на Емил Пасков 
Прингов – копие, заверено от участника. 
10. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника 
на Красимир Митков Демирев – копие, заверено от участника. 
11. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника  - БМТ „Хускварна – 353” серия 
№ СМ 0001855 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00780 А, серия АА № 
031294– копие, заверено от участника; 
12. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника  - БМТ „Хускварна – 353” серия 
№ СМ 0001856 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00781 А, серия АА № 
031295– копие, заверено от участника; 
13. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - колесен трактор Т-40 АН № 
СМ 01526, заедно с талон за технически преглед за трактор с № 0360617 - копие, заверено от 
участника. 
14. Договор за наем за моторни резачки – копие, заверено от участника. 
15. Договор за наем за товарни коне – 2бр. – копие, заверено от участника. 
16. Паспорт на еднокопитно животно на кон с уникален доживотен № 100003000039098 – копие, 
заверено от участника. 
17. Паспорт на еднокопитно животно на кон с уникален доживотен № 100003000039096 – копие, 
заверено от участника. 
18. Плик „Предлагана цена” за обект № 2115. 
 

След съвещание Комисията установи, че подадените оферти на участниците са изрядни и 
съдържат всички изискуеми документи, съгласно утвърдената тръжна документация. Комисията 
единодушно реши да ги допусне до по-нататъшно участие в процедурата.  

 
Комисията пристъпи към отваряне на плик „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, на допуснатите 

участници. Съставиха се таблични регистри за предложените от участниците цени за съответните 
обекти, които са неразделна част от настоящия протокол. 

 
1. За обект № 2112, включващ отдели/подотдели: 136-б, 136-в, 136-г, с прогнозно 

количество дървесина от 1511,82 куб. м и начална цена в размер на 46221,16 лева без ДДС, няма 
подадена оферта за участие.  

 
2. За обект № 2113с, включващ отдел/подотдел: 1103-а, с количество дървесина в размер 

340,93 куб. м и начална цена в размер на 10 132,20 лева без ДДС, няма подадена оферта за 
участие. 

 
3. За обект № 2114, включващ отдели/подотдели: 2046-е, 2049-б, 2082-у, с количество 

дървесина в размер 1 312,28 куб. м и начална цена в размер на 40 021,49 лева без ДДС, 
комисията класира, както следва:  

На първо място участник: „ЕВТИМОВ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията с ЕИК 120597671, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, 
ул. „Липа” № 6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, с предложена цена в размер на 
40 021,49 лева /четиридесет хиляди двадесет и един лева и четиридесет и девет стотинки/ без 
ДДС. 

 



 

На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти от други 
участници за обекта. 

 
4. За обект № 2115, включващ отдел/подотдел: 2072-а, с количество дървесина в размер 

885,36 куб. м и начална цена в размер на 24 355,33 лева без ДДС, комисията класира, както 
следва:  

На първо място участник: „АК-2012” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията с ЕИК 202325083, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, 
ул. „Стою Шишков” № 7, представлявано от Николай Андеев Димчевски, с предложена цена в 
размер на 22 600,00 лева /двадесет и две хиляди шестстотин лева и нула стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място участник: „ЧИКО-С” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 120037377, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. 
„Наталия” № 5, вх. А, ап.12 представлявано от Ялчън Сюлейман Реджеб, с предложена цена в 
размер на 24 355, 33 лева /двадесет и четири хиляди триста петдесет и пет лева и тридесет и 
три стотинки/ без ДДС. 

 
5. За обект № 2116, включващ отдели/подотдели: 2096-а, 2098-а, с количество дървесина 

в размер 414,10 куб. м и начална цена в размер на 11 918,24 лева без ДДС, няма подадени 
оферти за участие. 

 
6. За обект № 2117, включващ отдели/подотдели: 2103-о, 2103-п, 2103-к1, с количество 

дървесина в размер 636,86 куб. м и начална цена в размер на 22 079,84 лева без ДДС, няма 
подадени оферти за участие. 

 
7. За обект № 2118, включващ отдели/подотдели: 2112-о, 2115-и, с количество дървесина 

в размер 824,35 куб. м и начална цена в размер на 23 057,80 лева без ДДС, няма подадени 
оферти за участие. 

 
Комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да сключи договор за изпълнение 

на дейността – добив на дървесина в предложените обекти с класираните на първо място 
участници, както следва: 

1. За обект № 2114 – „ЕВТИМОВ” ЕООД 
2. За обект № 2115 – „АК-2012” ЕООД 

 
За обекти №№ 2112, 2113с, 2116, 2117, 2118 комисията предлага на директора на ТП ДГС 

„Смолян” да прекрати процедурата открит конкурс, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата, а 
именно „не е подадена нито една оферта”;  

 
Настоящият протокол съставен на 11.12.2020 г., се предава за утвърждаване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание чл. 22, ал. 13 от Наредбата и съответно за вземане на решение по 
чл. 23, ал. 1 от Наредбата. Към него се прилага документацията събрана в хода на провеждане на 
процедурата, до момента на съставянето му. 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Я :  
1. Списък на присъстващите при откриване на процедурата; 
2. Декларации по чл. 21, ал. 6 от Наредбата; 
3. Таблични регистри на представените от участниците документи за съответните обекти; 



 

 4. Таблични регистри на предложените цени от участниците за обектите. 
  

К О М И С И Я :  
 

Председател:   ..................п*.................. / инж. Велизар Младенов / 
 

Членове: 1. ..................п*.................. / Сърма Вървешева / 
 

2. ..................п*.................. / Христо Балабанов / 
 

3. ..................п*.................. / инж. Георги Гаджев/ 
 

       4. ..................п*.................. / инж. Гергана Шехова /   
 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 11.12.2020 г. 

         
Подпис……………п*.…………..………… 

        ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”  
  (инж. Станко Делиянчев) 
 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 


