
 

 

 УТВЪРДИЛ: 26.05.2017 г./........./п/............... 

/инж.Станко Делиянчев/ 

Директор ТП ДГС „Смолян” 

 

П Р О К О Т О Л  

 

  Днес, 23.05.2017 г. от 09.00 часа в административната сграда на ТП Държавно горско 

стопанство „Смолян” комисията, назначена със Заповед № 65 / 23.05.2017 г. на Директора на 

ДГС „Смолян” се събра, за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в 

открит конкурс по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървестни горски продукти, за извършване на услуга с предмет; „Отглеждане на млади 

насаждения без материален добив и работа в генеративната семепроизводствена 

градина на територията на ТП ДГС „Смолян”, открит със заповед № 55/04.05.2017 г. на 

Директора на ТП ДГС „Смолян, в състав: 

  

Председател:  

 инж. Велизар Сергеев Младенов – гл. инженер при ТП ДГС „Смолян”; 

 Членове:  

1. Зорка Руменова Маринова – гл. счетоводител при ТП ДГС „Смолян”; 

2. Христо Лазаров Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Славейно”; 

3. инж. Рилка Бисерова Бекярова – лесничей при ТП ДГС „Смолян”; 

4. инж. Георги Райчев Гаджев – ст. лесничей при ТП ДГС „Смолян”. 

 

 

I. Комисията получи извлечение от регистъра на подадените оферти в открит 

конкурс. В определения срок до 17:00 часа на 22.05.2017 г. са постъпили 3 оферти от 

следните кандидати:  

1. ЕТ „Димитър Гърков“, седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. „Оборище“ 

№7, ЕИК 112072503, представлявано от Димитър Стоянов Гърков, постъпила под Вх. № 17 

на 22.05.2017 год., в 15.15 часа; 

2. „Ибър-СТ” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул. 

„Криволак” №16, ЕИК 112631031, представлявано от инж. Стоян Иванов Ачев – управител, 

постъпила под вх. №18/22.05.2017г., в 15.30 часа; 

3.  „Деяни - лес 16“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. Чепинци, ул. 

„Рожен“ №28, ЕИК 203958992, представлявано от Минчо Векилов Сувариев, постъпила под 

Вх. № 19 на 22.05.2017 год., в 15.37 часа; 

 Комисията направи служебна проверка за актуалното състояние на участниците в 

Търговски регистър и в регистъра за частна лесовъдска практика при Изпълнителната 

агенция по горите.   

След като се запознаха с него, членовете попълниха декларации по смисъла на чл. 21, 

ал. 6 от Наредбата. 

 

 



 

II. Разглеждане, оценяване и класиране на ценовите  оферти. 

 Комисията пристъпи към работа и провери самоличността на кандидатите и установи 

следното: 

 1. За кандидата „Ибър-СТ” ЕООД присъстват на откритото заседание на комисията 

законният му представител – Стоян Иванов Ачев; 

2. За участниците ЕТ „Димитър Гърков“ и „Деяни лес 16“ ЕООД не присъстваха 

представители. На основание чл.22, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървестни горски продукти, комисията отстранява от по-

нататъшно участие в конкурса, без да отваря плика с офертата на участниците ЕТ „Димитър 

Гърков“ и „Деяни Лес 16“ ЕООД, тъй като за същите на проведеното открито заседание на 

комисията на 23.05.2017 г. не присъстваха представители. 

Беше попълнен присъствен списък.  

Присъстващият кандидат не предяви претенции към целостта на плика с приложените 

документи.  

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, 

съгласно регистъра на подадените оферти, а именно: 

1. „Ибър-СТ” ЕООД е представил запечатан непрозрачен плик с надпис, съгласно 

предвидените изисквания в документация за участие в открия конкурс, с приложение 

документи:  

- Заявление – Приложение №1; 

- Гаранция за участие; 

- Удостоверение изх. №20170517105833 от Агенция по вписванията - заверено от 

кандидата копие; 

- Декларация - Приложение №2; 

- Декларация – Приложение №3; 

- Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл.241- заверено 

от кандидата копие; 

- Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ - 

заверено от кандидата копие; 

- Заповед № 588/12.08.2015 г.; 

- Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника за моторен трион 

Stihl MS 181- заверено от кандидата копие;  

- Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника за моторен трион 

Stihl MS 361 - заверено от кандидата копие ; 

- Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника за моторен трион 

Stihl MS 365 - заверено от кандидата копие ;; 

- Талони за регистрация на земеделска и горска техника – 4 бр. 

- Декларация – Приложение № 4; 

- Удостоверение от НАП за актуалното състояние на всички трудови договори- 

заверено от кандидата копие; 

- Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори- заверено от 

кандидата копие; 

- Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези на 

Салих Юсуф Дъбев - заверено от кандидата копие ; 



- Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези на 

Джемал Билял Кимов – заверено от кандидата копие ; 

- Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези на 

Росен Светлинов Чаушев –  заверено от кандидата копие ; 

- Извлечение от инвентарна книга – заверено от кандидата копие ; 

- Фактура за закупен моторен трион Хускварна 365- заверено от кандидата копие ; 

- Фактура за закупен моторна резачка МС 361- заверено от кандидата копие; 

- Фактура за закупени чували- заверено от кандидата копие ; 

- Фактура за закупени – стълба, триони, брадва и ръкавиц - заверено от кандидата 

копие ; 

- Декларация – Приложение № 5; 

- Декларация – Приложение № 6; 

- Декларация – Приложение № 7; 

- Декларация – Приложение № 10; 

- Декларация – Приложение № 11; 

- Пълномощно - заверено от кандидата копие ; 

- Документ за внесена гаранция за участие; 

- Декларация – Приложение № 6; 

- Трудови договори– 4 бр. - заверени от кандидата копия; 

- Декларация – Приложение №7; 

- Декларация – Приложение №8; 

- Декларация - Приложение №9; 

- Декларация – Приложение №10; 

- Декларация за липса на задължения към ЮЦДП и ТП - Приложение №11; 

- Свидетелства за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези – 3 бр. 

заверени от кандидата копия; 

- Справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ – 2 бр. 

заверено от кандидата копие; 

- Талон с технически преглед на земеделска техника – 3 бр. - заверени от кандидата 

копия; 

- Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 3 бр. заверени от 

кандидата копия; 

- Справка от НАП за действащи трудови договори - заверени от кандидата копия; 

- Копие от сметка № 203 – машини и оборудване - заверено от кандидата копие; 

- Копие от сметка № 301 – материали -  заверено от кандидата копие; 

- Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“; 

 

Пликът с предлагана цена на участника беше подписани от всички членове на 

комисията. 

След разглеждане на представените документи в тяхната цялост и съвкупност 

комисията единодушно реши да допусне участника до следващ етап в процедурата – 

отваряне на ценовата оферта. 

III. Комисията пристъпи към отваряне на плик „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за Обект №1, 

на допуснатия участник, както следва: 

1. „Ибър-СТ” ЕООД, е предложил цена за изпълнение на поръчката от 15 079.89 лв. 

(петнадесет хиляди и седемдесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки), без ДДС. 

Предлаганата ценови оферта на участника беше подписана от всички членове на 

комисията. 



 

 

IV. Разглеждане на ценовите предложения, оценка и класиране. 

     Комисията прие, че предлаганата ценови оферта отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и не превишава заложения финансов ресурс. Комисията пристъпи към 

класиране по критерий „най-ниска цена“. 

Комисията определи класирането, както следва: 

I-во място „Ибър-СТ” ЕООД с предложена цена за изпълнение на дейностите 

Отглеждане на млади насаждения без материален добив и работа в генеративната 

семепроизводствена градина на територията на ТП ДГС „Смолян” от 15 079.89 лв. 

(петнадесет хиляди седемдесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки), без ДДС. 

На второ място няма класиран кандидат, тъй като другите кандидати бяха отстранени 

от по нататъшно участие, без да се отварят пликовете с офертите им. 

 

Приложения: 

1. Декларации по реда на чл.21, ал.6 от Наредбата попълнени от членовете на 

комисията. 

2. Списък на фирми-длъжници, за които има влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган за парични задължения към ЮЦДП-гр.Смолян към 22.05.2017 г. 

3. Извлечение от регистъра на подадените оферти; 

4. Ксерокопие на лична карта на Стоян Иванов Ачев; 

 

Протоколът, заедно с документацията, събрана в хода на провеждане на процедурата 

е представена на Възложителя на 26.05.2017 г. 

 

 

 Комисия:   Председател:. ............../п/.................. 

                             

 

     Членове: 1. .........../п/.................... 

 

       2. .........../п/.................... 

 

       3. .........../п/.................... 

 

       4. .........../п/..................... 

 

 

 

ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: ............./п/................ 

 

Подпис…………………………… 

ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”:  

 (инж. Станко Делиянчев) 

 

 

 

*Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


