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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО” 
 6750,Ардино, ул.„Републиканска”№7,  03651 4504,  03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

И.Д.Директор на ТП „ДГС Ардино”:………*п……... 

(инж. Веселин Ангелов) 

 

Дата: 23.03.2022 г. 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

На 22.03.2022 год. комисия, назначена със Заповед № З-04-81/22.03.2022 г. на  

И.Д.Директор на ТП „ДГС Ардино”, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Ренгин Реджебов Ферадов – „Лесничей – старши лесничей“ при ТП 

„ДГС Ардино“;                              

ЧЛЕНОВЕ:  1. Диляна Николаева Филипова – „Главен счетоводител“ на ТП „ДГС Ардино“; 

2. инж. Светлана Сашева Карамфилова – „Специалист лесовъдство–технолог 

по дърводобива“ при ТП „ДГС Ардино”; 

3. Дурхан Мюмюн Якуб – „Лесничей“ при ТП „ДГС Ардино”; 

4. Христина Росенова Ставрева – „Юрисконсулт“ при ТП ”ДГС Ардино”,                                

                                     

се събра на заседание в 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино”, 

гр. Ардино, ул. „Републиканска” № 7, да проведе Открит конкурс с предмет: „Възлагане на 

дейността добив на дървесина, включваща-сеч, разкройване на асортименти, извоз до 

временен склад, сортиране и рампиране на маркирана  дървесина на корен от държавни 

горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС Ардино”, включени в ГП за 2022 г.” 

от обекти с № 2227, № 2228, № 2229, № 2230, № 2231, № 2232, № 2233, № 2234, № 2235, № 2236 

и № 2237, открит със Заповед № З-04-50/04.03.2022 г. на И.Д.Директор на ТП „ДГС Ардино” 

и съгласно изготвената конкурсна документация. 

 

Назначеното със Заповед № З-04-50/04.03.2022 г. на И.Д.Директор на ТП „ДГС 

Ардино” длъжностно лице, предаде от касата на деловодството на ТП „ДГС Ардино“ на 

председателя на комисията подадените оферти за участие в настоящия открит конкурс и 

извлечение от регистъра на постъпилите оферти, като целостта на запечатката на касата и на 

пликовете не бяха нарушени, за което се състави и подписа протокол от служители на 

стопанството. Удостовери се, че подадените оферти бяха заключени в метална каса в 

деловодството на ТП „ДГС Ардино“ в присъствието на представители на двама от 

участниците подали оферта за участие, за което в 16:00 часа на 21.03.2022 г. е съставен 

протокол, който е подписан от служители на ТП „ДГС Ардино“ и от присъствалите 

представители на участници, като същите са положили подписи и на хартиените ленти, с 

които е запечатана касата.  

 

До крайния срок 16:00 часа на 21.03.2022 г., са подадени 6 (шест) оферти за участие, 

които по реда на тяхното постъпване в ТП „ДГС Ардино”, са както следва: 
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1. „НЕД ЛЕС БИЛДИНГ“ ЕООД - с подадена оферта за участие с вх. № Вх-04-

291/21.03.2022 г., постъпила в ТП „ДГС Ардино” в 15:31 часа за Обект № 2232; 

2. „УНИВЕРС-КОМ“ ООД - с подадена оферта за участие с вх. № Вх-04-

292/21.03.2022 г., постъпила в ТП „ДГС Ардино” в 15:43 часа за Обект № 2229 и Обект 

№ 2230; 

3. „ПАША ЛЕС“ ООД - с подадена оферта за участие с вх. № Вх-04-

293/21.03.2022 г., постъпила в ТП „ДГС Ардино” в 15:50 часа за Обект № 2232 и Обект 

№ 2233; 

4. „ЕЛХА 43“ ЕООД - с подадена оферта за участие с вх. № Вх-04-

294/21.03.2022г., постъпила в ТП „ДГС Ардино” в 15:52 часа за Обект № 2230, Обект № 

2231 и Обект № 2235; 

5. „ЛАТИНКА ЛЕС“ ЕООД - с подадена оферта за участие с вх. № Вх-04-

295/21.03.2022г., постъпила в ТП „ДГС Ардино” в 15:53 часа за Обект № 2228, Обект № 

2234 и Обект № 2237; 

6. „ВАЛТЕКСТ БИ – 2014“ ЕООД – с подадена оферта за участие с вх. № Вх-04-

296/21.03.2022 г., постъпила в ТП „ДГС Ардино“ в 15:55 часа за Обект № 2232. 

 

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 по надолу 

„Наредбата”. 

 

На заседанието на комисията присъстваха представители на участници, подали оферта 

за участие. На основание чл. 22, ал. 2 от Наредбата, комисията пристъпи към проверяване 

самоличността на присъстващите представители на участниците, а те от своя страна се 

вписаха в присъствен списък. 

На заседанието присъстваха: 

1. За участника „УНИВЕРС-КОМ“ ООД – Управителя на дружеството 

Николай Дуралиев, който се легитимира, като представи лична карта. 

2. За участника „ПАША ЛЕС“ ООД – Управителя на дружеството Гюнер 

Паша, който се легитимира, като представи лична карта. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на останалите 

участници, подали оферта 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, председателят покани 

присъстващите представители на участници да се уверят в целостта на пликовете. 

Потвърдено беше, че пликовете са с ненарушена цялост. Пристъпи се 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 Ардино”, съгласно регистъра на 

постъпилите оферти за участие и извлечението от същия. 

 

1. Комисията разпечата плика на участника „НЕД ЛЕС БИЛДИНГ“ ЕООД. Върху 

плика с офертата, участникът е посочил, че подава оферта за Обект № 2232. Комисията 

направи проверка на участника и прилага разпечатка от Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията за актуалното състояние на участника; Извлечение от интернет базираната 

система на ИАГ за валидността на Удостоверението за регистрация на фирмата по чл. 241 от 
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ЗГ, както и Удостоверението за регистрация по чл. 235 от ЗГ. Комисията се увери, че 

участникът е внесъл определената за обекта гаранция за участие и прилага към настоящия 

протокол разпечатка от електронната система за интернет банкиране на стопанството. 

Пликът съдържа: 

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

конкурсната документация) – попълнено за Обект № 2232; 

1.2. Документ за внесена гаранция за участие – за Обект № 2232; 

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

приложен образец (Приложение № 2 от конкурсната документация); 

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

по приложен образец (Приложение № 3 от конкурсната документация); 

1.5. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение 

на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен образец 

(Приложение № 4 от конкурсната документация) – за Обект № 2232; 

1.6. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2232. 

След като разгледа подробно документите в офертата на участника „НЕД ЛЕС 

БИЛДИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Върлино, общ. Неделино, 

вписан в търговския регистър с ЕИК 201307876, представлявано от Надка Радоева 

Георгиева в качеството ѝ на управител, комисията се увери, че същият е представил 

всички изискуеми документи, съгласно предварително обявените условия и се допуска 

до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

2. Комисията разпечата плика на участника „УНИВЕРС-КОМ“ ООД. Върху 

плика с офертата, участникът е посочил, че подава оферта за Обект № 2229 и Обект № 2230. 

Комисията направи проверка на участника и прилага разпечатка от Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията за актуалното състояние на участника; Извлечение от интернет 

базираната система на ИАГ за валидността на Удостоверението за регистрация на фирмата 

по чл. 241 от ЗГ, както и Удостоверението за регистрация по чл. 235 от ЗГ. Комисията се 

увери, че участникът е внесъл определените за обектите гаранции за участие и прилага към 

настоящия протокол разпечатки от електронната система за интернет банкиране на 

стопанството. Пликът съдържа: 

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

конкурсната документация) – попълнено за Обект № 2229 и Обект № 2230; 

2.2. Документи за внесени гаранции за участие – за Обект № 2229 и Обект № 2230; 

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

приложен образец (Приложение № 2 от конкурсната документация) – 2 броя от двамата 

управители; 

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

оригинал по приложен образец (Приложение № 3 от конкурсната документация) - 2 броя от 

двамата управители; 

2.5. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен 

образец (Приложение № 4 от конкурсната документация) – за Обект № 2229; 

2.6. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен 

образец (Приложение № 4 от конкурсната документация) – за Обект № 2230; 

2.7. Плик с надпис „Ценово предложение“ – за Обект № 2229; 

2.8. Плик с надпис „Ценово предложение“ – за Обект № 2230. 

След като разгледа подробно документите в офертата на участника „УНИВЕРС-

КОМ“ ООД, със седалище и адрес на управление с. Бял извор, общ. Ардино, вписан в 

търговския регистър с ЕИК 108570117, представлявано от Николай Щерев Дуралиев и 

Севдалина Асенова Чочева в качеството им на управители, комисията се увери, че 
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същият е представил всички изискуеми документи, съгласно предварително обявените 

условия и се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

3. Комисията разпечата плика на участника „ПАША ЛЕС“ ООД. Върху плика с 

офертата, участникът е посочил, че подава оферта за Обект № 2232 и Обект № 2233. 

Комисията направи проверка на участника и прилага разпечатка от Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията за актуалното състояние на участника; Извлечение от интернет 

базираната система на ИАГ за валидността на Удостоверението за регистрация на фирмата 

по чл. 241 от ЗГ, както и Удостоверението за регистрация по чл. 235 от ЗГ. Комисията се 

увери, че участникът е внесъл определените за обектите гаранции за участие и прилага към 

настоящия протокол разпечатки от електронната система за интернет банкиране на 

стопанството. Пликът съдържа: 

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

конкурсната документация) – попълнено за Обект № 2232 и Обект № 2233; 

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

приложен образец (Приложение № 2 от конкурсната документация) – 2 броя от двамата 

управители; 

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

по приложен образец (Приложение № 3 от конкурсната документация) – 2 броя от двамата 

управители; 

3.4. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение 

на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен образец 

(Приложение № 4 от конкурсната документация) – за Обект № 2232; 

3.5. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение 

на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен образец 

(Приложение № 4 от конкурсната документация) – за Обект № 2233; 

3.6. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2233. 

Комисията установи, че участникът „ПАША ЛЕС“ ООД не е представил плик с 

надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2232. Поради това на основание чл. 22, ал. 4, 

т. 1 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, във връзка с т. 2 на Раздел IV от влязлата в сила 

документация за участие за Обект № 2232, комисията отстранява от по-нататъшно 

участие в настоящата процедура участникът „ПАША ЛЕС“ ООД за Обект № 2232, 

поради това, че участникът не е представил отделен запечатан плик с надпис „Ценово 

предложение“ за посочения обект. 

След като разгледа подробно документите за Обект № 2233 в офертата на 

участника „ПАША ЛЕС“ ООД, със седалище и адрес на управление с. Бял извор, ул. 

„Първа“ № 295, общ. Ардино, вписан в търговския регистър с ЕИК 205360634, 

представлявано от Гюнер Исмет Паша и Медмед Исмет Паша в качеството им на 

управители, 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 2233. 

 

 

4.Комисията разпечата плика на участника „ЕЛХА 43“ ЕООД. Върху плика с 

офертата, участникът е посочил, че подава оферта за Обект № 2230, Обект № 2231 и Обект 

№ 2235. Комисията направи проверка на участника и прилага разпечатка от Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията за актуалното състояние на участника; Извлечение 

от интернет базираната система на ИАГ за валидността на Удостоверението за регистрация 

на фирмата по чл. 241 от ЗГ, както и Удостоверението за регистрация по чл. 235 от ЗГ. 

Комисията се увери, че участникът е внесъл определените за обектите гаранции за участие и 
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прилага към настоящия протокол разпечатки от електронната система за интернет банкиране 

на стопанството. Пликът съдържа: 

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

конкурсната документация) – попълнено за Обект № 2230, Обект № 2231 и Обект № 2235; 

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

приложен образец (Приложение № 2 от конкурсната документация); 

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

оригинал по приложен образец (Приложение № 3 от конкурсната документация); 

4.4. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен 

образец (Приложение № 4 от конкурсната документация) – за обект 2230; 

4.5. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен 

образец (Приложение № 4 от конкурсната документация) – за обект 2231; 

4.6. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен 

образец (Приложение № 4 от конкурсната документация) – за обект 2235; 

4.7. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2231; 

4.8. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2235. 

Комисията установи, че участникът „ЕЛХА 43“ ЕООД не е представил плик с 

надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2230. Поради това на основание чл. 22, ал. 4, 

т. 1 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, във връзка с т. 2 на Раздел IV от влязлата в сила 

документация за участие за Обект № 2230, комисията отстранява от по-нататъшно 

участие в настоящата процедура участникът „ЕЛХА 43“ ЕООД за Обект № 2230, 

поради това, че участникът не е представил отделен запечатан плик с надпис „Ценово 

предложение“ за посочения обект. 

След като разгледа подробно документите за Обект № 2231 и Обект № 2235 в 

офертата на участника „ЕЛХА 43“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бял 

извор, общ. Ардино, вписан в Търговския регистър с ЕИК 205322998, представлявано 

от Елза Асенова Велева в качеството ѝ на 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 № 2231 и Обект № 2235. 

 

 

5. Комисията разпечата плика на участника „ЛАТИНКА ЛЕС“ ЕООД. Върху 

плика с офертата, участникът е посочил, че подава оферта за Обект № 2228, Обект № 2234 и 

Обект № 2237. Комисията направи проверка на участника и прилага разпечатка от 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията за актуалното състояние на участника; 

Извлечение от интернет базираната система на ИАГ за валидността на Удостоверението за 

регистрация на фирмата по чл. 241 от ЗГ, както и Удостоверението за регистрация по чл. 235 

от ЗГ. Комисията се увери, че участникът е внесъл определените за обектите гаранции за 

участие и прилага към настоящия протокол разпечатки от електронната система за интернет 

банкиране на стопанството. Пликът съдържа: 

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

конкурсната документация) – попълнено за Обект № 2228, Обект № 2234 и Обект № 2237; 

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

приложен образец (Приложение № 2 от конкурсната документация); 

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

по приложен образец (Приложение № 3 от конкурсната документация); 

5.4. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение 

на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен образец 

(Приложение № 4 от конкурсната документация) – за Обект № 2228; 
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5.5. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение 

на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен образец 

(Приложение № 4 от конкурсната документация) – за Обект № 2234; 

5.6. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение 

на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен образец 

(Приложение № 4 от конкурсната документация) – за Обект № 2237; 

5.7. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2228; 

5.8. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2234; 

5.9. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2237. 

След като разгледа подробно документите в офертата на участника „ЛАТИНКА 

ЛЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ардино, ул. „Преспа“ № 26, общ. 

Ардино, вписан в търговския регистър с ЕИК 201157896, представлявано от Шахин 

Мехмедов Байрамов в качеството му на управител, комисията се увери, че същият е 

представил всички изискуеми документи, съгласно предварително обявените условия и 

се допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 

6. Комисията разпечата плика на участника „ВАЛТЕКСТ БИ – 2014“ ЕООД. 

Върху плика с офертата, участникът е посочил, че подава оферта за Обект № 2232. 

Комисията направи проверка и прилага разпечатка от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, като посочения в заявлението ЕИК номер е невалиден; Извлечение от интернет 

базираната система на ИАГ за валидността на Удостоверението за регистрация на фирмата 

по чл. 241 от ЗГ, както и Удостоверението за регистрация по чл. 235 от ЗГ. Комисията се 

увери, че участникът е внесъл определената за обекта гаранция за участие и прилага към 

настоящия протокол разпечатка от електронната система за интернет банкиране на 

стопанството. Пликът съдържа: 

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

конкурсната документация) – за Обект № 2232, но непопълнено съгласно изискванията на 

възложителя; 

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

приложен образец (Приложение № 2 от конкурсната документация); 

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

по приложен образец (Приложение № 3 от конкурсната документация); 

6.4. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение 

на дейността, предмет на настоящия открит конкурс - оригинал по приложен образец 

(Приложение № 4 от конкурсната документация) – за Обект № 2232; 

6.5. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2232. 

Комисията установи, че участникът е представил заявление за участие 

(Приложение № 1) от документацията, което не е попълнено в цялост и съгласно 

изискванията на възложителя. В заявлението на мястото за име на търговеца е 

посочено физическото лице Иван Асенов Хаджикулов, а същевременно с това е посочен 

следния ЕИК номер „202982982“, при проверката на който в ТРРЮЛНЦ се установи, че 

този идентификатор е невалиден. По-нататък в заявлението е посочено, че 

юридическото лице „Валтекст Би – 2014“ ЕООД е вписано в регистъра на ИАГ по чл. 

241 от ЗГ и е в трудови правоотношения с лицето Митко Чалов, вписано в регистъра на 

ИАГ по чл. 235 от ЗГ. Освен това, на мястото за административни сведения в 

заявлението за участие не са посочени: наименование на участника-търговец, име на 

управител и/или овластено лице, както и данни относно банкова сметка. Заявлението 

не е попълнено съгласно изискванията на възложителя, изрично посочени в Раздел III, 

т. 2.1 от влязлата в сила документация за обекта, а именно, че в същото „се посочват … 

и административни данни за участника, банкова сметка, банков код и банка, с която 

участникът работи с цел освобождаване на паричните гаранции и извършване на 

плащания, ако същият бъде избран за изпълнител“. 
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Съгласно Раздел III, т. 3.1 от влязлата в сила документация „при изготвяне на 

своята оферта всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия, като към офертата задължително се прилагат описаните 

документи във вид и форма, определени от възложителя с настоящата документация. 

Поради това на основание чл. 22, ал. 4, т. 1 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, във връзка с 

т. 2 на Раздел IV от влязлата в сила документация за участие за Обект № 2232, 

комисията отстранява от по-нататъшно участие в настоящата процедура участникът 

„ВАЛТЕКСТ БИ - 2014“ ЕООД за Обект № 2232, поради това, че участникът е 

представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените от 

възложителя условия. 

 

 

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

допуснатите до този етап участници в присъствието на представители на участници. 

Председателят обяви, че пликовете с ценовите предложения ще се отварят по реда на 

постъпване на офертите в деловодството на ТП „ДГС Ардино“, както следва: 

 

1. Участникът „НЕД ЛЕС БИЛДИНГ“ ЕООД е представил отделен запечатан 

плик с надпис: „Ценово предложение“ и е допуснат до отварянето му за Обект № 2232: 

1.1. Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника за Обект 

№2232. За изпълнение на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на 

асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества 

дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Ардино“, от Обект № 2232, включващ отдели, подотдели: 289 „а“, 290 „с“, участникът 

предлага цена в размер на 4750,00 лв. (четири хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС. 

 Участникът „НЕД ЛЕС БИЛДИНГ“ ЕООД е с коректно попълнено ценово 

предложение за Обект № 2232 и се допуска до следващ етап в настоящия открит 

конкурс. 

 

 

2. Участникът „УНИВЕРС-КОМ“ ООД е представил отделни запечатани 

пликове с надпис: „Ценово предложение“ и е допуснат до отварянето им за Обект № 

2229 и Обект № 2230: 

2.1. Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника за Обект 

№2229. За изпълнение на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на 

асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества 

дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Ардино“, от Обект № 2229, включващ отдели, подотдели: 211 „к1“, 406 „м“, участникът 

предлага цена в размер на 15675,61 лв. (петнадесет хиляди шестстотин седемдесет и пет лева 

и шестдесет и една стотинки) без ДДС. 

Участникът „УНИВЕРС-КОМ“ ООД е с коректно попълнено ценово 

предложение за Обект № 2229 и се допуска до следващ етап в настоящия открит 

конкурс. 

2.2. Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника за Обект 

№2230. За изпълнение на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на 

асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества 

дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Ардино“, от Обект № 2230, включващ отдели, подотдели: 269 „ф“, „ч“, участникът 

предлага цена в размер на 11303,12 лв. (единадесет хиляди триста и три лева и дванадесет 

стотинки) без ДДС. 
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Участникът „УНИВЕРС-КОМ“ ООД е с коректно попълнено ценово 

предложение за Обект № 2230 и се допуска до следващ етап в настоящия открит 

конкурс. 

 

 

3. Участникът „ПАША ЛЕС“ ООД е представил отделен запечатан плик с 

надпис: „Ценово предложение“ и е допуснат до отварянето му за Обект № 2233: 

3.1. Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника за Обект 

№2233. За изпълнение на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на 

асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества 

дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Ардино“, от Обект № 2233, включващ отдели, подотдели: 303 „я“, „а1“, „е1“, участникът 

предлага цена в размер на 27322,24 лв. (двадесет и седем хиляди триста двадесет и два лева и 

двадесет и четири стотинки) без ДДС. 

Участникът „ПАША ЛЕС“ ООД е с коректно попълнено ценово предложение за 

Обект № 2233 и се допуска до следващ етап в настоящия открит конкурс. 

 

 

4. Участникът „ЕЛХА 43“ ЕООД е представил отделни запечатани пликове с 

надпис: „Ценово предложение“ и е допуснат до отварянето им за Обект № 2231 и Обект 

№ 2235: 

4.1. Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника за Обект 

№2231. За изпълнение на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на 

асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества 

дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Ардино“, от Обект № 2231, включващ отдели, подотдели: 285 „е“, 286 „б“, участникът 

предлага цена в размер на 10423,74 лв. (десет хиляди четиристотин двадесет и три лева и 

седемдесет и четири стотинки) без ДДС. 

Участникът „ЕЛХА 43“ ЕООД е с коректно попълнено ценово предложение за 

Обект № 2231 и се допуска до следващ етап в настоящия открит конкурс. 

4.2. Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника за Обект 

№2235. За изпълнение на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на 

асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества 

дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Ардино“, от Обект № 2235, включващ отдели, подотдели: 320 „ю1“, 352 „о“, участникът 

предлага цена в размер на 8648,16 лв. (осем хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и 

шестнадесет стотинки) без ДДС. 

Участникът „ЕЛХА 43“ ЕООД е с коректно попълнено ценово предложение за 

Обект № 2235 и се допуска до следващ етап в настоящия открит конкурс. 

 

 

5. Участникът „ЛАТИНКА ЛЕС“ ЕООД е представил отделни запечатани 

пликове с надпис: „Ценово предложение“ и е допуснат до отварянето им за Обект 

№2228, Обект № 2234 и Обект № 2237: 

5.1. Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника за Обект 

№2228. За изпълнение на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на 

асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества 

дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Ардино“, от Обект № 2228, включващ отдели, подотдели: 209 „б“, „е“, участникът 

предлага цена в размер на 14789,77 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет 

лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС. 

Участникът „ЛАТИНКА ЛЕС“ ЕООД е с коректно попълнено ценово 

предложение за Обект № 2228 и се допуска до следващ етап в настоящия открит 

конкурс. 
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5.2. Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника за Обект 

№2234. За изпълнение на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на 

асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества 

дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Ардино“, от Обект № 2234, включващ отдели, подотдели: 312 „а“, „б“, „в“, „ж“, „и“, 

участникът предлага цена в размер на 36739,13 лв. (тридесет и шест хиляди седемстотин 

тридесет и девет лева и тринадесет стотинки) без ДДС. 

Участникът „ЛАТИНКА ЛЕС“ ЕООД е с коректно попълнено ценово 

предложение за Обект № 2234 и се допуска до следващ етап в настоящия открит 

конкурс. 

5.3. Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника за Обект 

№2237. За изпълнение на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на 

асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества 

дървесина на корен от държавни горски територии в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Ардино“, от Обект № 2237, включващ отдел, подотдел: 353 „в“, участникът предлага цена 

в размер на 21946,60 лв. (двадесет и една хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и 

шестдесет стотинки) без ДДС. 

Участникът „ЛАТИНКА ЛЕС“ ЕООД е с коректно попълнено ценово 

предложение за Обект № 2237 и се допуска до следващ етап в настоящия открит 

конкурс. 

 

 

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

Наредбата, комисията извърши класиране на участниците за съответните обекти по 

критерий „най-ниска цена“, както следва: 

 

1. За обект № 2227, включващ отдел, подотдел 127 „д“, няма класиран 

участник, тъй като до крайният срок за подаване на оферти – 16:00 часа на 21.03.2022г., 

няма подадени оферти за участие за обекта. 

 

 

2. За обект № 2228, включващ отдели, подотдели 209 „б“, „е“, класира: 

2.1. На първо място – „ЛАТИНКА ЛЕС“ ЕООД, с коректно попълнена оферта и 

предложена цена в размер на 14789,77 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин осемдесет и 

девет лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС; 

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

други оферти за участие. 

 

 

3. За обект № 2229, включващ отдели, подотдели 211 „к1“, 406 „м“, класира: 

3.1. На първо място – „УНИВЕРС-КОМ“ ООД, с коректно попълнена оферта и 

предложена цена в размер на 15675,61 лв. (петнадесет хиляди шестстотин седемдесет и пет 

лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС; 

3.2. На второ място – няма класиран участник, тъй като за обекта няма подадени 

други оферти за участие. 

 

 

4. За обект № 2230, включващ отдели, подотдели 269 „ф“, „ч“, класира: 

4.1. На първо място – „УНИВЕРС-КОМ“ ООД, с коректно попълнена оферта и 

предложена цена в размер на 11303,12 лв. (единадесет хиляди триста и три лева и дванадесет 

стотинки) без ДДС; 

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

допуснати до класиране оферти. 
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5. За обект № 2231, включващ отдели, подотдели 285 „е“, 286 „б“, класира: 

5.1. На първо място – „ЕЛХА 43“ ЕООД, с коректно попълнена оферта и 

предложена цена в размер на 10423,74 лв. (десет хиляди четиристотин двадесет и три лева и 

седемдесет и четири стотинки) без ДДС; 

5.2. На второ място – няма класиран участник, тъй като за обекта няма подадени 

други оферти за участие. 

 

 

6. За обект № 2232, включващ отдели, подотдели 289 „а“, 290 „с“, класира: 

6.1. На първо място – „НЕД ЛЕС БИЛДИНГ“ ЕООД, с коректно попълнена 

оферта и предложена цена в размер на 4750,00 лв. (четири хиляди седемстотин и петдесет 

лева) без ДДС; 

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

допуснати до класиране оферти. 

 

 

7. За обект № 2233, включващ отдели, подотдели 303 „я“, „а1“, „е1“, класира: 

7.1. На първо място – „ПАША ЛЕС“ ООД, с коректно попълнена оферта и 

предложена цена в размер на 27322,24 лв. (двадесет и седем хиляди триста двадесет и два 

лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС; 

7.2. На второ място – няма класиран участник, тъй като за обекта няма подадени 

други оферти за участие. 

 

 

8. За обект № 2234, включващ отдели, подотдели 312 „а“, „б“, „в“, „ж“, „и“, 

класира: 

8.1. На първо място – „ЛАТИНКА ЛЕС“ ЕООД, с коректно попълнена оферта и 

предложена цена в размер на 36739,13 лв. (тридесет и шест хиляди седемстотин тридесет и 

девет лева и тринадесет стотинки) без ДДС; 

13.2 На второ място – няма класиран участник, тъй като за обекта няма подадени 

други оферти за участие. 

 

 

9. За обект № 2235, включващ отдели, подотдели 320 „ю1“, 352 „о“, класира: 

9.1. На първо място – „ЕЛХА 43“ ЕООД, с коректно попълнена оферта и 

предложена цена в размер на 8648,16 лв. (осем хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и 

шестнадесет стотинки) без ДДС; 

9.2. На второ място – няма класиран участник, тъй като за обекта няма подадени 

други оферти за участие. 

 

 

10. За обект № 2236, включващ отдели, подотдели 326 „а1“ „л1“, „м1“, няма 

класиран участник, тъй като до крайният срок за подаване на оферти – 16:00 часа на 

21.03.2022 г., няма подадени оферти за участие за обекта. 

 

 

11. За обект № 2237, включващ отдел, подотдел 353 „в“, класира: 

11.1. На първо място – „ЛАТИНКА ЛЕС“ ЕООД, с коректно попълнена оферта и 

предложена цена в размер на 21946,60 лв. (двадесет и една хиляди деветстотин четиридесет и 

шест лева и шестдесет стотинки) без ДДС; 

12.2. На второ място – няма класиран участник, тъй като за обекта няма подадени 

други оферти за участие. 
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Заседанието на комисията приключи в 11:00 часа на 22.03.2022 г. Председателят на 

комисията съобщи на присъстващите представители на участници, че ще бъдат уведомени за 

резултата от проведения открит конкурс по реда на чл. 61 от АПК, след утвърждаване на 

протокола за работата на комисията и издаване на заповеди за обявяване на класирането и 

определяне на изпълнители от И.Д.Директор на ТП „ДГС Ардино”.  

 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и се подписа от всички членове на 

комисията на 22.03.2022 г. Протоколът, заедно с цялата документация от проведения открит 

конкурс, се предаде на И.Д.Директор на ТП „ДГС Ардино“, за утвърждаване. 

 

Неразделна част от настоящия протокол са извлечение от регистъра с постъпилите 

оферти, таблица на необходимите документи и таблици за оценка и класиране за съответните 

обекти. 

 

КОМИСИЯ: 

                   Председател:  ..............*п................. 

    /инж. Р. Ферадов/ 

 

                                                      Членове:    1. …………*п………….. 

        /Д. Филипова/ 

 

                                                     2. …………*п………….. 

    /инж. Св. Карамфилова/ 

 

                                           3. …………*п………….. 

                                                                                /Д. Якуб/ 

 

                                            4. …………*п………….. 

         /Хр. Ставрева/ 

 

 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия 

регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). 


