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„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” - ГР. СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 
  4890, с.Хвойна, ул.„Кап. Петко Войвода”№2, e-mail: dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com 

 

                                               

 

  УТВЪРДИЛ, 

                                                  И.Д.ДИРЕКТОР                        п* 

                                                  НА ТП ДГС „АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”:    

                                                                                       /инж.Ангел Чорбов/ 

                                                                                       дата: 07.12.2021 г.       
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 

 
 

 
 

                                                                           
П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 03.12.2021 г. комисия, назначена със Заповед № 289/03.12.2021 г. на И.Д.Директора на ТП 

„ДГС Акад.Николай Хайтов”, в състав: 

 

Председател:  инж. Даниела Делисивкова – лесничей при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”; 

Членове: 1.  Ангел Безергянов -  юрисконсулт при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”; 

 2.  Венка Качакова – оп.счетоводител при ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”. 

 3.  Росица Поповска  – лесничей  в  ТП „ДГС Акад.Николай Хайтов“ 

                       4. Михаила Станкова – оператор въвеждане на данни в ТП „ДГС Акад.Николай 

Хайтов“. 

Комисията се събра на заседание в 13:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Акад. 

Николай Хайтов”, находяща  се на ул. „Кап.Петко Войвода” №2,  за да проведе търг с тайно наддаване за 

продажба на стояща  дървесина на корен от обекти № 2203 (включващ отдели/подотдели  - 41 а, 46 п ) , 

обект № 2204  (включващ отдели/подотдели – 157 а, 157 е, 158 у, 181 п), обект № 2205 включващ 

отдел/подотдел 211 а, и обект № 2206  с отдели/подотдели 277 л1, 277 к1,   открити със Заповед 

№256/05.11.2021 г. на Директора на ТП „ДГС Акад.Николай Хайтов“. 

 Председателят на комисията получи от Инна Бозова – касиер – домакин при ТП „ДГС 

Акад.Николай Хайтов“  регистъра с участниците, представили оферти за участие в обявения търг.  

I. Постъпили оферти 

Видно от представения регистър на подадените оферти за участие в търга с тайно наддаване в 

определения срок до 16:00 часа на 02.12.2021 г. са постъпили 4 /четири/ броя оферти от следните 

участници:  

1.  „ЙОЛА”  ЕООД, с вх. 3450/02.12.2021 г., депозирана в 15:36 ч. за обекти с  №№ 2203, 2204,  

2206; 

2.  „ПРЕСТИЖ - СОЛИЩА”  ООД, с вх. 3452/02.12.2021 г., депозирана в 15:40 ч. за обекти и 

№№ 2203, 2204, 2205, 2206; 

3. ЕТ„ИВАН КАРТАЛОВ” , с вх. 3453/02.12.2021 г., депозирана в 15:45 ч. за обект  № 2206; 

4. ЕТ ”ТОНИКИ – М.БЕЛОВОДСКА”, с вх.№ 3457/2.12.2021 г. , депозирана в 15:50 за обекти 

с №№ 2203, 2204, 2205, 2206; 
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Комисията предприе действия по извършване на справка в ТР при АВ за актуалното състояние на 

участниците в търга. 

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 /НУРВИДГТДОСПДНГП/, 

наричана по-нататък Наредбата и започна работа.  

Комисията установи, че при започване на своята работата в посочения час за отваряне, 

разглеждане и оценка на постъпилите оферти в търг в залата присъстваха представители  на шест от 

кандидатите, както следва: 

1. ЕТ „Тоники- Мариана Беловдка“ се представлява лично от г-жа Мариана Беловадска – 

физическо лице-търговец, съгласно направена актуална справка от ТР при АВ; 

2. „Йола“ ЕООД се представлява лично от г-н Тихомир Тодоров – управител, съгласно направена 

актуална справка от ТР при АВ; 

3. „Престиж-Солища“  ООД се представлява лично от г-н Юрий Карталов – управител, съгласно 

направена актуална справка от ТР при АВ; 

4. ЕТ „Иван Карталов“ се представлява лично от г-н Иван Карталов– физическо лице-търговец, 

съгласно направена актуална справка от ТР при АВ; 

С цел удостоверяване на споменатото по-горе обстоятелство и по-голяма доказателствена тежест, 

беше изготвен и надлежно попълнен и подписан от участника - присъствен списък:  

 

II. Отваряне на офертите по реда на постъпването им и допускане/недопускане до участие. 
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите за обекта, по реда на 

постъпването им в деловодството на ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов“, както следва: 

 

1. За обекти с №№ 2203, 2204  и 2206  – е постъпила оферта от участникът – „ЙОЛА” ЕООД.  

Председателят на комисията потвърди целостта на плика с приложените документи. Комисията 

пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на оповестяването на 

документите член от състава на комисията отрази представянето респ. не представянето на съответния 

документ в табличен регистър за представените от участника документи, който се подписа от всички 

членове на комисията.   

При разглеждане на съдържанието на представената оферта от цитирания по-горе участник за 

обекти с №2203, 2204с  и обект №2206, Комисията установи, че декларираната техника от участника, 

която ще използва за добива на дървесина за съответните обекти е наета, а не е собствена или закупена 

на лизинг, каквито са изискванията заложени от Продавача в т.4.6 от раздел VI „Документи, които 

следва да бъдат представени от кандидатите за участие в търга“. В утвъдената и влязла в законова 

сила документация за участие, участниците доказват наличието на закупупена на лизинг техника само 

чрез договори за лизинг, ако сътоветно техника е закупена на лизинг.  

На основание т.2.4 от раздел VII – „Основания за недопускане или отстраняване на кандидат 

от участие в процедурата“, комисията отстранява от участие в търга участник, който е представил 

оферта, която не отговаря на предвалително обявените условия от Продавача. В настоящият случай е 

налице императивното изисквание за отстраняване на участник в процедурата посочени в цитирания по-

горе раздел VII от документацията за участие в търга. 

Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да отстрани от участие в 

настоящия търг участника - „ЙОЛА” ЕООД обекти с №№2203, 2204с и 2206. 

Пликовете с надпис „Ценово предложение” на участника се подписа от всички членове на 

комисията и върху същите се записа, че няма да бъдат отворени. 
 

2. За обекти с №№ 2203, 2204, 2205 и 2206  – е постъпила оферта от участникът „ПРЕСТИЖ – 

СОЛИЩА“ ООД. 

 Председателят на комисията потвърди целостта на плика с приложените документи. Комисията 

пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата. 
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 Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на оповестяването на 

документите член от състава на комисията отрази представянето респ. не представянето на съответния 

документ в табличен регистър за представените от участника документи, който се подписа от всички 

членове на комисията.  

 Пликовете с надпис „Ценово предложение”  на участника за обекти № 2203, 2204, 2205 и 2206  се 

подписаха от всички членове на комисията.  

 Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи във вид и форма съгласно 

утвърдената документация от ПРОДАВАЧА.  

 Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да допусне до по - нататъчно 

участие в настоящия търг участникът „ПРЕСТИЖ  СОЛИЩА“ ООД   за обекти с №№ 2203, 2204, 2205 

и 2206. 

 

3. За обект № 2206 е постъпила оферта от участникът - ЕТ „ИВАН КАРТАЛОВ“ . 

 Председателят на комисията потвърди целостта на плика с приложените документи. Комисията 

пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата. 

 Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на оповестяването на 

документите член от състава на комисията отрази представянето респ. не представянето на съответния 

документ в табличен регистър за представените от участника документи, който се подписа от всички 

членове на комисията.  

 Плик  с надпис „Ценово предложение”  на участника за обект  №2206  се подписа от всички 

членове на комисията.  

 Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи във вид и форма съгласно 

утвърдената документация от ПРОДАВАЧА.  

 Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да допусне до по - нататъчно 

участие в настоящия търг участника -  ЕТ „ИВАН КАРТАЛОВ“ за обект № 2206.  

 

 

4. За обекти с  №№ 2203, 2204, 2205 и 2206   – е постъпила оферта от участникът – ЕТ 

„ТОНИКИ- МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА“.  

 Председателят на комисията потвърди целостта на плика с приложените документи. Комисията 

пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата. 

 Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на оповестяването на 

документите член от състава на комисията отрази представянето респ. не представянето на съответния 

документ в табличен регистър за представените от участника документи, който се подписа от всички 

членове на комисията.  

 Пликовете с надпис „Ценово предложение” на участника за обект № 2203, 2204, 2205 и 2206  се 

подписаха от всички членове на комисията.  

 Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи във вид и форма съгласно 

утвърдената документация от ПРОДАВАЧА.  

 Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да допусне до по - нататъчно 

участие в настоящия търг участника -  ЕТ „ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА ” за обекти с №№ 

2203, 2204, 2205 и 2206. 

  

IV. Отваряне на ценовите предложения  

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надписи „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, на 

допуснатите кандидати за обекти  №2203, 2204, 2205 и 2206 ,  за което беше съставен табличен регистър 

за предложените от кандидатите цени, които е неразделна част от настоящия протокол, както следва: 

1. За обект № 2203, с включени отдели/подотдели – 41 а, 46 п,  председателят на комисията обяви 

началната цена 32 734,82 лв. без ДДС, под която участниците не могат да правят валидно ценово 

предложение. 

Допуснати участници са : 
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1.1. Участникът  - ПРЕСТИЖ СОЛИЩА ООД  е предложил цена за обекта в размер на  32 800,00 

лв. (тридесет и две хиляди и осемстотин лева) без ДДС; 

1.2. ЕТ ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА е предложил цена за обекта в размер на 

32 810,00 лв/тридесет и две хиляди осемстотин и десет лева/ 

 

Комисията единодушно реши и класира представените  оферти,  както следва: 

 

 На първо място  участника представил оферта за обект № 2203 ЕТ ”ТОНИКИ – 

МАРИАНА БЕЛОВОДСКА”,  вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 

120001947, със седалище и адрес на управление: гр. Чепеларе, ул. „Здравец” №1В,  община Чепеларе, 

област Смолян,  представлявано от Марияна Николова Беловодска в качеството и  на управител, с 

предложена цена в размер в на 32 810,00 лв. /тридесет и две хиляди осемстотин и десет лева / без ДДС.. 

 

 На второ място комисията класира „ПРЕСТИЖ-СОЛИЩА” ООД, вписан в Търговския 

регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 040668331, със седалище и адрес на управление: 

гр.Чепеларе, ул. „Христо Ботев” №77, община Чепеларе, област Смолян представлявано от Юрий Руменов 

Карталов в качеството му на управител, с предложена цена в размер в на 32 800,00 лв. /тридесет и две 

хиляди и осемстотин лева/ без ДДС.. 

 

 

2. За обект №2204, с включени отдели/подотдели – 157 а, 157 е, 158 у, 181 п,  председателят на 

комисията обяви началната цена 27 831,90 лв. без ДДС, под която участниците не могат да правят 

валидно ценово предложение. 

  Допуснати участници са:  

2.1. Участникът  - ПРЕСТИЖ СОЛИЩА ООД  е предложил цена за обекта в размер на  27 850,00 

лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

2.2. ЕТ ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА е предложил цена за обекта в размер на 

27 832,00 лв /двадесет и седем хиляди осемстотин тридесет  и два лева тридесет и две хиляди и 

осемстотин лева) без ДДС; 

 

Комисията единодушно реши и класира представените оферти , както следва: 

 На първо място  участника представил оферта за обект № 2204 -  „ПРЕСТИЖ-СОЛИЩА” 

ООД, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 040668331, със седалище и 

адрес на управление: гр.Чепеларе, ул. „Христо Ботев” №77, община Чепеларе, област Смолян 

представлявано от Юрий Руменов Карталов в качеството му на управител, с предложена цена в размер в 

на 27 850,00 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

 

 На второ място комисията класира ЕТ ”ТОНИКИ – МАРИАНА БЕЛОВДСКА”,  вписан в 

Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 120001947, със седалище и адрес на 

управление: гр. Чепеларе, ул. „Здравец” №1В,  община Чепеларе, област Смолян,  представлявано от 

Марияна Николова Беловодска в качеството и  на управител, с предложена цена в размер в на 27 832,00 

лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин тридесет и два лева/ без ДДС. 

 

3. За обект №2205, с включени отдели/подотдели –  211 а ,  председателят на комисията обяви 

началната цена 39 778,03  лв. без ДДС, под която участниците не могат да правят валидно ценово 

предложение. 

 

  Допуснатите участници са :  

 

3.1. Участникът   „ПРЕСТИЖ СОЛИЩА” ООД  е предложил цена за обекта в размер на  39 

800,00 лв. /тридесет и девет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС. 
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3.2. Участникът ЕТ „ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА”  е предложил цена за обекта в 

размер на 39 780,00 лв /тридесет и девет хиляди седемстотин и осемдесет лева) без ДДС; 

 

Комисията единодушно реши и класира представените оферти , както следва: 

 

 На първо място  участника представил оферта за обект № 2205    „ПРЕСТИЖ-СОЛИЩА” 

ООД, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 040668331, със 

седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, ул. „Христо Ботев” №77, община Чепеларе, област 

Смолян представлявано от Юрий Руменов Карталов в качеството му на управител, с предложена 

цена в размер в на 39 800,00 лв. /тридесет и девет хиляди и осемстотин лева / без ДДС. 

 

 На второ място за обект № 2205 комисията класира ЕТ” Марияна Беловодска”,  

вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 120001947, със седалище и 

адрес на управление: гр. Чепеларе, ул. „Здравец” №1В,  община Чепеларе, област Смолян,  

представлявано от Марияна Николова Беловодска в качеството и  на управител, с предложена 

цена в размер в на 39 780,00 лв. /тридесет и  девет хиляди и седемстотин и осемдесет лева/ без 

ДДС. 
 

 

4. За обект № 2206 с включени отдели/подотдели 277 л1, 277 к1, председателя на  комисията 

обяви началната цена 29 097,92 лв/ двадесет и девет хиляди деветдесет и седем лева и деветдесте и две 

стотинки/. 

 

4.1. Участникът   „ПРЕСТИЖ СОЛИЩА” ООД  е предложил цена за обекта в размер на  

29 100,00 лв. /двадесет и девет хиляди и сто лева/ без ДДС. 

4.2.  Участникът ЕТ „ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА”  е предложил цена за обекта в 

размер на 29 100,00  лв /двадесет и девет хиляди и сто лева) без ДДС; 

4.3. Участникът ЕТ” ИВАН КАРТАЛОВ”   е предложил цена за обекта в размер на 29 100,00 

/двадесет и девет хиляди и сто лева/. 

 

След гласово разбиране между тримата участника предложили  една и съща цена, 

Комисията единодушно реши и класира представените оферти за обект № 2206, както следва: 

 

 На първо място ЕТ „ИВАН КАРТАЛОВ“ с.Забърдо, , вписан в Търговския регистър при 

Агенцията по вписванията с ЕИК 120026046, със седалище и адрес на управление: село Забърдо, 

община Чепеларе, област Смолян представлявано от Иван Асенов Карталов в качеството му на 

физическо лице  - търговец , с предложена цена в размер  на 29 100,00  /двадесет и девет хиляди 

и сто лева / без ДДС. 
 

 На второ място класира ЕТ” Марияна Беловодска”,  вписан в Търговския регистър 

при Агенцията по вписванията с ЕИК 120001947, със седалище и адрес на управление: гр. 

Чепеларе, ул. „Здравец” №1В,  община Чепеларе, област Смолян,  представлявано от Марияна 

Николова Беловодска в качеството и  на управител, с предложена цена в размер в на 29 100,00 

лв. /двадесет и девет хиляди и сто лева / без ДДС. 
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В резултат на проведения търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, 

комисията предлага на Изпълняващия длъжността Директор на ТП „ДГС Акад.Николай Хайтов”  за 

обекти  № 2203, 2204, 2205 и 2206 , да сключи договори с всички участници класирани на първо място. 

 

Към настоящия протокол се прилага цялата документацията събрана в хода на провеждане на 

процедурата, до момента на съставянето му. 

 

 

 

К О М И С И Я :  

 

 

                                     Председател: ..................п*..................../ инж. Даниела Делисивкова/ 

 

 

                                     Членове:    1. ..................п*..................../ Ангел Безергянов / 

 

 

                                                          2. .................п*................../ Венка Качакова / 
 

 

                       3. ...............п*............... /Росица Поповска/ 

 

 

                       

                        4 ................п*.............. /Михаила Станкова/ 

 


