
1 
 

                                                                                   
 „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ- СМОЛЯН” 

Т П ” Д Ъ Р Ж А В Н О  Г О Р С К О  С Т О П А Н С Т В О -  Д О С П А Т ”  

4831 Доспат, ул.”Орфей” № 6, ЕИК 2016195800435, тел. 03045/ 2226, факс 2272 

е-mail:dgsdospat@ucdp-smolian.com 

 
 
 
вх.№3762/20.10.21г. 
                                                                 УТВЪРДИЛ  
                                                                           ДИРЕКТОР нa ТП „ДГС  ДОСПАТ“:….п………..                                                                                       

                    (инж. Мартин Сариев)              
 

                                                                                           Дата: 20.10.2021г.  

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

 

ПРОТОКОЛ  
                                                   

 

 

Днес, 20 октомври 2021г. в изпълнение на Заповед №627 от 20.10.2021г. на Директора на ТП „ 

ДГС – Доспат” от 09:30 часа в административната сграда на ТП „ ДГС – Доспат“ се събра комисия в 

следния състав:                     

           

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стилиян Венциславов Балталиев- зам.директор при ТП „ ДГС 

Доспат”; 

           Членове: 
1. Нина Федева Джамбазова- юрисконсулт  при ТП „ ДГС- Доспат; 

2. Ани Красимирова Делянова- касиер при ТП „ ДГС Доспат”; 

 

           за да проведе обявената със Заповед №579/30.09.2021г. процедура търг с тайно наддаване за 

продажба на действително добити количества дървесина от условно обособени Обект с № 2142-2, 

отдел 184, подотдел „г”,  от териториалния обхват на ТП „ ДГС–Доспат“ и чрез него да извърши  

оценка на депозираните оферти и класиране на участниците в търга с тайно наддаване. 

          На председателя на комисията беше предоставен регистър с участниците и представените оферти, 

видно, от който за участие в търг с тайно наддаване  на ТП „ ДГС-Доспат“, в срока, определен за 

подаване на оферти за участие в процедурата са постъпили 4 (четири)  броя оферти, регистрирани 

както следва: 

1. „ВЕВА ГРУП“  ЕООД-оферта с Вх.№56/15.10.2021г.–14:15 часа. 

2. ЕТ „СУЗАНА ШИКЕРОВА- ДЖЕВАТ ШИКЕРОВ“ -оферта с Вх.№57/19.10.2021г.–11:43 

часа. 

3. „ КЬОРЧЕВИ АММ“ ЕООД-оферта с Вх.№58/19.10.2021г.–13:50 часа. 

4.  „ДОСПАТЛЕС" ЕАД-оферта с Вх.№59/19.10.2021г.–14:50 часа. 

 

        След като членовете на комисията се запознаха с имената на участниците  в търга с тайно наддаване 

от предоставеното извлечение на регистъра и в изпълнение на чл. 21, ал. 7 от Наредбата 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, за краткост по нататък в 

протокола “Наредбата“,  същите подписаха декларация  по чл. 21, ал. 6 от Наредбата.  При работата на 

комисията неприсъстваха  представители на участниците. 
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       I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите за участие по реда на тяхното постъпване и 

провери съдържанието им, съгласно изискванията в документацията за участие и чл. 22, ал. 3 от 

Наредбата,  както следва: 

 

      1. Документи, представени от участника- „ВЕВА ГРУП“  ЕООД 

 Заявление за участие за обекта– по образец  - Приложение № 1; 

 Декларация по чл.18, ал.1, т.3 буква „ а“ до б. „ж“ от Наредбата 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 по образец – Приложение №2- 1 /един/ брой; 

 Декларация по чл.18, ал.1, т.3 буква „ з“ от Наредбата 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 по 

образец – Приложение №2а- 1 /един/ брой; 

 Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”- 1 /един/ брой за обект 

№ 2142-2; 

 Документ за внесена гаранция за участие; 

 Нотариално заверено пълномощно; 
 

        След прегледа на изискуемите документи комисията констатира, че участникът „ВЕВА 

ГРУП“  ЕООД е представил всички  документи, надлежно вярно и пълно попълнение във вид и 

съдържание, съгласно документацията за участие. С оглед на посоченото комисията единодушно 

реши да допусне участника „ВЕВА ГРУП“  ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата- търг 

с тайно наддаване. 
 

      2. Документи, представени от участника- ЕТ „СУЗАНА ШИКЕРОВА- ДЖЕВАТ ШИКЕРОВ“ 

 Заявление за участие за обекта– по образец  - Приложение № 1; 

 Декларация по чл.18, ал.1, т.3 буква „ а“ до б. „ж“ от Наредбата 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 по образец – Приложение №2- 1 /един/ брой; 

 Декларация по чл.18, ал.1, т.3 буква „ з“ от Наредбата 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 по 

образец – Приложение №2а- 1 /един/ брой; 

 Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”- 1 /един/ брой за обект 

№ 2142-2; 
 

        След прегледа на изискуемите документи комисията констатира, че участникът ЕТ 

„СУЗАНА ШИКЕРОВА- ДЖЕВАТ ШИКЕРОВ“ е представил всички  документи, надлежно вярно и 

пълно попълнение във вид и съдържание, съгласно документацията за участие. С оглед на посоченото 

комисията единодушно реши да допусне участника ЕТ „СУЗАНА ШИКЕРОВА- ДЖЕВАТ 

ШИКЕРОВ“ до по-нататъшно участие в процедурата- търг с тайно наддаване. 
 

   3. Документи, представени от участника- „ КЬОРЧЕВИ АММ“ ЕООД 

 Заявление за участие за обекта– по образец  - Приложение № 1; 

 Декларация по чл.18, ал.1, т.3 буква „ а“ до б. „ж“ от Наредбата 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 по образец – Приложение №2- 1 /един/ брой; 

 Декларация по чл.18, ал.1, т.3 буква „ з“ от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
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собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти по 

образец – Приложение №2а- 1 /един/ брой; 

 Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”- 1 /един/ брой за обект 

№ 2142-2; 
 

        След прегледа на изискуемите документи комисията констатира, че участникът „ 

КЬОРЧЕВИ АММ“ ЕООД е представил всички  документи, надлежно вярно и пълно попълнение във 

вид и съдържание, съгласно документацията за участие. С оглед на посоченото комисията 

единодушно реши да допусне участника „ КЬОРЧЕВИ АММ“ ЕООД до по-нататъшно участие в 

процедурата- търг с тайно наддаване. 
 

      4. Документи, представени от участника- „ДОСПАТЛЕС" ЕАД 

 Заявление за участие за обекта– по образец  - Приложение № 1; 

 Декларация по чл.18, ал.1, т.3 буква „ а“ до б. „ж“ от Наредбата 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 по образец – Приложение №2- 3 /три/ броя; 

 Декларация по чл.18, ал.1, т.3 буква „ з“ от Наредбата 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 по 

образец – Приложение №2а- 1 /един/ брой; 

 Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”- 1 /един/ брой за обект 

№ 2142-2; 

 Документ за внесена гаранция за участие; 

 Нотариално заверено пълномощно; 
 

След прегледа на изискуемите документи комисията констатира, че участникът ДОСПАТЛЕС" 

ЕАД е представил всички  документи, надлежно вярно и пълно попълнение във вид и съдържание, 

съгласно документацията за участие. С оглед на посоченото комисията единодушно реши да 

допусне участника ДОСПАТЛЕС" ЕАД до по-нататъшно участие в процедурата- търг с тайно 

наддаване. 
 

II. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. ЦЕНОВИ предложения и класиране за обект № 2142-2 

Допуснати до разглеждане на ценовите предложения са четирима участника, 

предложили обща цена за действително добити  количества дървесина, включена в 

обекта, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в лв. без 

ДДС 
Класиране 

1. „ВЕВА ГРУП“ ЕООД 5335.00  II-ро място 

2. ЕТ „СУЗАНА ШИКЕРОВА 

ДЖЕВАТ ШИКЕРОВ“ 

4620.00  

3. „КЬОРЧЕВИ АММ“ ЕООД 4500.00  

4. ДОСПАТЛЕС" ЕАД 6006.00 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни, комисията, съобразявайки се с обявения критерий на 

Директора на ТП „ДГС-Доспат“- „най-висока предложена цена“ единодушно класира за обект 

№2142-2: 
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 На първо място – участникът „ДОСПАТЛЕС" ЕАД предложил цена за обекта в размер 

на 6 006.00  (шест хиляди и шест) лева без ДДС.   

 

 На второ място – участникът „ВЕВА ГРУП“ ЕООД предложил цена за обекта в размер 

на 5 335.00  (пет хиляди триста тридесет и пет) лева без ДДС.   

 

         Председателя на комисията обяви търга за приключил и пристъпи към оформяне на 

настоящия протокол.  

          

          Протоколът, ведно с цялата документация събрана в хода на провеждане на търга се 

предават на Директора на ТП „ДГС–Доспат” за  утвърждаване по установения в чл. 22,ал. 19 от 

Наредбата ред. 

 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………п……………. 

                        (инж. Стиляин Балталиев)                  

  

ЧЛЕНОВЕ:     1. …………п…………….                   2. …………п………….     

                           (Нина Джамбазова)                                             (Ани Делянова) 

                 

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


