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          Утвърдил на дата: 23.12.2021г. 

 

                                                              Директор: ............../п/*.................. 

инж. Красимир Каменов 

        

 

П Р О Т О К О Л № 1 

 

на основание чл. 22, ал. 19 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 по-долу 

/Наредбата/. 

 

 На 17.12.2021г. в 10:00 часа, в административната сградата на ТП „ДГС -  

Пловдив“, намираща се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 93 се проведе 

открито заседание на комисия  назначена със Заповед № I-108/13.04.2021 г. на директора 

на ТП „ДГС – Пловдив“ със задача: Разглеждане, оценяване и класиране на кандидатите 

подали оферти за изпълнение на търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1, т.1 и 

ал.2, т.2 , чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на прогнозни количества дървесина 

на временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в обект:  Обект № 2218, с 

отдел и подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 544, 

подотдел „з“, „и“, „р“ в следния състав:  

 

Председател: инж. Румен Балабанов -  инженер по дърводобива при ТП „ДГС – 

Пловдив“; 

Членове:  

1. Яна Делчева – юрисконсулт при ТП „ДГС – Пловдив“; 

2. Елена Михайлова – оперативен счетоводител в ТП „ДГС – Пловдив“; 

 

и с резервни членове:  

1. Милена Илиева – касиер – домакин при ТП „ДГС – Пловдив”;  

2. Вели Велият – лесничей в ТП „ДГС – Пловдив“; 

 

Председателят на комисията получи от служител в деловодството на ТП „ДГС -  

Пловдив“, срещу подпис, Списък/Регистър на офертите /предложенията/, подадени за 

участие в търга. 

Комисията установи, че са постъпили следните оферти, подадени в срока 

определен от следните  участници: 

 

За Обект № 2218, с отдел и подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и 

подотдел 542 „м“, отдел 544, подотдел „з“, „и“, „р“: 

 

№ по 

ред 

вх.№ УЧАСТНИК Дата/год. и час 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
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1.  40 Модър 2002 ООД 16.12.2021г. – 15:20 часа 

2.  41 Червен камък 2015 ЕООД 16.12.2021г. – 15:40 часа 

3.  42 Буллес Холдинг ЕООД 16.12.2021г. – 15:41 часа 

4.  43 Валкин Лес ЕООД 16.12.2021г. – 15:44 часа 

5.  44 Волос 05 ЕООД 16.12.2021г. – 15:45 часа 

6.  45 Кози грамади 2012 ООД 16.12.2021г. – 15:46 часа 

7.  46 Маркони груп – лес ЕООД 16.12.2021г. – 15:47 часа 

8.  47 Антонис – 06 ЕООД 16.12.2021г. – 15:48 часа 

9.  48 А и Г груп ЕООД 16.12.2021г. – 15:49 часа 

10.  50 „Ричи 2015” ЕООД 16.12.2021г. – 15:51 часа 

11.  51 Транс Ванков ЕООД 16.12.2021г. – 15:52 часа 

12.  49 Ив Транс 94 ЕООД за обект 2222 16.12.2021г. – 15:50 часа 

 

 след което, в изпълнение на разпоредбата на чл. 21, ал. 7 от Наредбата, всички 

членове на комисията попълниха декларации относно изискванията на чл. 21, ал. 6 от 

Наредбата.  

На откритото заседание на комисията присъстваха само членовете на комисията, 

което е удостоверено с присъствен списък. 

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата комисията пристъпи към отваряне на 

офертите по реда на тяхното постъпване и извършване на проверка за съответствие с 

условията за участие и изискванията, на които следва да отговарят участниците, 

съгласно чл. 18 от Наредбата.  

Комисията установи, че офертите са представени в запечатани непрозрачни 

пликове, с посочени върху тях данни в съответствие с изискванията на възложителя и чл. 

19 от Наредбата.  

 Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти за Обект № 2218, с 

отдел и подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 544, 

подотдел „з“, „и“, „р“, по реда на тяхното постъпване в деловодството на стопанството, 

и установи следното:  

1. Участникът „Модър 2002“ ООД, е представил оферта с вх. № 40/16.12.2021г. в 

15:20 часа за участие в  търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 , 

чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на прогнозни количества дървесина на 

временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в Обект № 2218, с отдел и 

подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 544, подотдел 

„з“, „и“, „р“.  
 

При разглеждане на офертата, комисията установи следното: В подадената оферта 

от участника „Модър 2002“ ООД за горепосочения обект, са приложени следните 

документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2218 и № 2222  по образец  – Приложение № 

1; 

2. Списък на документите по образец – Приложение № 2; 

3. Декларация по образец – Приложение № 3; 

4. Удостоверение по чл. 206 от ЗГ; 

5. Обобщена справка от РДГ – гр. Пловдив за 2020 г.; 

6. Плик с надпис: „Предлагана цена“ за обект № 2218 и обект № 2222; 

7. Внесена гаранция за участие за обект № 2218 и обект № 2222; 

 

Предвид факта, че участникът „Модър 2002“ ООД е представил всички изискуеми 

документи, комисията единодушно реши: 

ДОПУСКА участникът „Модър 2002“ ООД до следващ етап на процедурата, а 

именно отваряне на пликове с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 2218 и обект № 

2222.  
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2. Участникът „Червен камък 2015“ ЕООД, е представил оферта с вх. 

№ 41/16.12.2021г. в 15:40 часа за участие в  търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, 

ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 , чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на прогнозни количества 

дървесина на временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в Обект № 

2218, с отдел и подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 

544, подотдел „з“, „и“, „р“.  
 

При разглеждане на офертата, комисията установи следното: В подадената оферта 

от участника „Червен камък 2015“ ООД за горепосочения обект, са приложени следните 

документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2218 и № 2222  по образец  – Приложение № 

1; 

2. Списък на документите по образец – Приложение № 2; 

3. Декларация по образец – Приложение № 3; 

4. Плик с надпис: „Предлагана цена“ за обект № 2218 и обект №2222; 

5. Внесена гаранция за участие за обект № 2218 и обект №2222; 

 

Предвид факта, че участникът „Червен камък 2015“ ООД  не е представил всички 

изискуеми документи, а именно: 

1. Удостоверение по чл. 206 от ЗГ; 

2. Обобщена справка от РДГ – гр. Пловдив за 2020 г.; 

Комисията единодушно реши: 

НЕ ДОПУСКА участникът „Червен камък 2015“ ООД до следващ етап на 

процедурата, а именно отваряне на пликове с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 

2218 и обект № 2222.  

 

3. Участникът „Буллес Холдинг“ ЕООД, е представил оферта с вх. 

№ 42/16.12.2021г. в 15:41 часа за участие в  търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, 

ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 , чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на прогнозни количества 

дървесина на временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в Обект № 

2218, с отдел и подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 

544, подотдел „з“, „и“, „р“.  
 

При разглеждане на офертата, комисията установи следното: В подадената оферта 

от участника „Буллес Холдинг“ ЕООД за горепосочения обект, са приложени следните 

документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2218 и № 2222 по образец  – Приложение № 

1; 

2. Списък на документите по образец – Приложение № 2; 

3. Декларация по образец – Приложение № 3; 

4. Удостоверение по чл. 206 от ЗГ; 

5. Обобщена справка от РДГ – гр. Пловдив за 2020 г.; 

6. Плик с надпис: „Предлагана цена“ за обект № 2218 и за обект № 2222; 

7. Внесена гаранция за участие за обект № 2218 и за обект № 2222; 

 

Предвид факта, че участникът „Буллес Холдинг“ ЕООД е представил всички 

изискуеми документи, комисията единодушно реши: 

ДОПУСКА участникът „Буллес Холдинг“ ЕООД до следващ етап на 

процедурата, а именно отваряне на пликове с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 

2218 и обект № 2222.  
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4. Участникът „Валкин Лес“ ЕООД, е представил оферта с вх. № 43/16.12.2021г. в 

15:44 часа за участие в  търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 , 

чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на прогнозни количества дървесина на 

временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в Обект № 2218, с отдел и 

подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 544, подотдел 

„з“, „и“, „р“.  
 

При разглеждане на офертата, комисията установи следното: В подадената оферта 

от участника „Валкин Лес“ ЕООД за горепосочения обект, са приложени следните 

документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2218 и № 2222– по образец  – Приложение № 

1; 

2. Списък на документите по образец – Приложение № 2; 

3. Декларация по образец – Приложение № 3; 

4. Удостоверение по чл. 206 от ЗГ; 

5. Обобщена справка от РДГ – гр. Пловдив за 2020 г.; 

6. Плик с надпис: „Предлагана цена“ за обект № 2218 и за обект № 2222; 

7. Внесена гаранция за участие за обект № 2218 и за обект № 2222; 

 

Предвид факта, че участникът „Валкин Лес“ ЕООД е представил всички 

изискуеми документи, комисията единодушно реши: 

ДОПУСКА участникът „Валкин Лес“ ЕООД до следващ етап на процедурата, а 

именно отваряне на пликове с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 2218 и обект № 

2222.  

 

5. Участникът „Волос 05“ ЕООД, е представил оферта с вх. № 44/16.12.2021г. в 

15:45 часа за участие в  търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 , 

чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на прогнозни количества дървесина на 

временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в Обект № 2218, с отдел и 

подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 544, подотдел 

„з“, „и“, „р“.  
 

При разглеждане на офертата, комисията установи следното: В подадената оферта 

от участника „Волос 05“ ЕООД за горепосочения обект, са приложени следните 

документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2218 и № 2222 по образец  – Приложение № 

1; 

2. Списък на документите по образец – Приложение № 2; 

3. Декларация по образец – Приложение № 3; 

4. Удостоверение по чл. 206 от ЗГ; 

5. Обобщена справка от РДГ – гр. Пловдив за 2020 г.; 

6. Плик с надпис: „Предлагана цена“ за обект № 2218 и за обект № 2222; 

7. Внесена гаранция за участие за обект № 2218 и за обект № 2222; 

 

Предвид факта, че участникът „Волос 05“ ЕООД е представил всички изискуеми 

документи, комисията единодушно реши: 

ДОПУСКА участникът „Волос 05“ ЕООД до следващ етап на процедурата, а 

именно отваряне на пликове с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 2218 и обект № 

2222.  

 

6. Участникът „Кози грамади 2012“ ООД, е представил оферта с вх. 

№ 45/16.12.2021г. в 15:46 часа за участие в  търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, 

ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 , чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на прогнозни количества 

дървесина на временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в Обект № 
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2218, с отдел и подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 

544, подотдел „з“, „и“, „р“.  
 

При разглеждане на офертата, комисията установи следното: В подадената оферта 

от участника „Кози грамади 2012“ ЕООД за горепосочения обект, са приложени 

следните документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2218 и № 2222 по образец  – Приложение № 

1; 

2. Списък на документите по образец – Приложение № 2; 

3. Декларация по образец – Приложение № 3; 

4. Удостоверение по чл. 206 от ЗГ; 

5. Обобщена справка от РДГ – гр. Пловдив за 2020 г.; 

6. Плик с надпис: „Предлагана цена“ за обект № 2218 и за обект № 2222; 

7. Внесена гаранция за участие за обект № 2218 и за обект № 2222; 

 

Предвид факта, че участникът „Кози грамади 2012“ ЕООД е представил всички 

изискуеми документи, комисията единодушно реши: 

ДОПУСКА участникът „Кози грамади 2012“ ЕООД до следващ етап на 

процедурата, а именно отваряне на пликове с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 

2218 и обект № 2222.  

 

7. Участникът „Маркони груп лес“ ЕООД, е представил оферта с вх. 

№ 46/16.12.2021г. в 15:47 часа за участие в  търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, 

ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 , чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на прогнозни количества 

дървесина на временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в Обект № 

2218, с отдел и подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 

544, подотдел „з“, „и“, „р“.  
 

При разглеждане на офертата, комисията установи следното: В подадената оферта 

от участника „Маркони груп лес“ ЕООД за горепосочения обект, са приложени следните 

документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2218 и № 2222 по образец  – Приложение № 

1; 

2. Списък на документите по образец – Приложение № 2; 

3. Декларация по образец – Приложение № 3; 

4. Удостоверение по чл. 206 от ЗГ; 

5. Обобщена справка от РДГ – гр. Пловдив за 2020 г.; 

6. Внесена гаранция за участие за обект № 2218 и за обект № 2222; 

 

 

Предвид факта, че участникът „Маркони груп лес“ ЕООД не е представил всички 

изискуеми документи, а именно: 

 1. Плик с надпис: „Предлагана цена“ за обект № 2218 и за обект № 2222; 

 

Комисията единодушно реши: 

НЕ ДОПУСКА участникът „Маркони груп лес“ ЕООД до следващ етап на 

процедурата, а именно отваряне на пликове с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 

2218 и обект № 2222.  

 

8. Участникът „Антонис - 06“ ООД, е представил оферта с вх. № 47/16.12.2021г. в 

15:48 часа за участие в  търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 , 

чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на прогнозни количества дървесина на 

временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в Обект № 2218, с отдел и 
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подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 544, подотдел 

„з“, „и“, „р“.  
 

При разглеждане на офертата, комисията установи следното: В подадената оферта 

от участника „Антонис - 06“ ЕООД за горепосочения обект, са приложени следните 

документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2218 и № 2222 по образец  – Приложение № 

1; 

2. Списък на документите по образец – Приложение № 2; 

3. Декларация по образец – Приложение № 3; 

4. Плик с надпис: „Предлагана цена“ за обект № 2218 и за обект № 2222; 

5. Внесена гаранция за участие за обект № 2218 и за обект № 2222; 

 

Предвид факта, че участникът Антонис - 06“ ЕООД не е представил всички 

изискуеми документи, а именно:  

1. Удостоверение по чл. 206 от ЗГ; 

2. Обобщена справка от РДГ – гр. Пловдив за 2020 г.; 

 

 Комисията единодушно реши: 

НЕ ДОПУСКА участникът Антонис - 06“ ЕООД до следващ етап на 

процедурата, а именно отваряне на пликове с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 

2218 и обект № 2222.  

 

9. Участникът „А и Г груп“ ЕООД, е представил оферта с вх. № 48/16.12.2021г. в 

15:49 часа за участие в  търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 , 

чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на прогнозни количества дървесина на 

временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в Обект № 2218, с отдел и 

подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 544, подотдел 

„з“, „и“, „р“.  
 

При разглеждане на офертата, комисията установи следното: В подадената оферта 

от участника „А и Г груп“ ЕООД за горепосочения обект, са приложени следните 

документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2218 и № 2222  по образец  – Приложение № 

1; 

2. Списък на документите по образец – Приложение № 2; 

3. Декларация по образец – Приложение № 3; 

4. Удостоверение по чл. 206 от ЗГ; 

5. Обобщена справка от РДГ – гр. Пловдив за 2020 г.; 

6. Плик с надпис: „Предлагана цена“ за обект № 2218 и за обект № 2222; 

7. Внесена гаранция за участие за обект № 2218 и за обект № 2222; 

 

Предвид факта, че участникът „А и Г груп“ ЕООД е представил всички изискуеми 

документи, комисията единодушно реши: 

ДОПУСКА участникът „А и Г груп“ ЕООД до следващ етап на процедурата, а 

именно отваряне на пликове с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 2218 и обект № 

2222.  

 

10. Участникът „Ричи 2015“ ООД, е представил оферта с вх. № 50/16.12.2021г. в 

15:51 часа за участие в  търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 , 

чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на прогнозни количества дървесина на 

временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в Обект № 2218, с отдел и 

подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 544, подотдел 

„з“, „и“, „р“.  
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При разглеждане на офертата, комисията установи следното: В подадената оферта 

от участника „Ричи 2015“ ООД за горепосочения обект, са приложени следните 

документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2218 и № 2222 по образец  – Приложение № 

1; 

2. Списък на документите по образец – Приложение № 2; 

3. Декларация по образец – Приложение № 3; 

4. Удостоверение по чл. 206 от ЗГ; 

5. Обобщена справка от РДГ – гр. Пловдив за 2020 г.; 

6. Плик с надпис: „Предлагана цена“ за обект № 2218 и за обект № 2222; 

7. Внесена гаранция за участие за обект № 2218 и за обект № 2222; 

 

 

Предвид факта, че участникът „Ричи 2015“ ООД е представил всички изискуеми 

документи, комисията единодушно реши: 

ДОПУСКА участникът „Ричи 2015“ ООД до следващ етап на процедурата, а 

именно отваряне на пликове с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 2218 и обект № 

2222.  

 

11. Участникът „Транс Ванков“ ЕООД, е представил оферта с вх. 

№ 51/16.12.2021г. в 15:52 часа за участие в  търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, 

ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 , чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на прогнозни количества 

дървесина на временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в Обект № 

2218, с отдел и подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 

544, подотдел „з“, „и“, „р“.  
 

При разглеждане на офертата, комисията установи следното: В подадената оферта 

от участника „Транс Ванков“ ЕООД за горепосочения обект, са приложени следните 

документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2218 и № 2222 по образец  – Приложение № 

1; 

2. Списък на документите по образец – Приложение № 2; 

3. Декларация по образец – Приложение № 3; 

4. Удостоверение по чл. 206 от ЗГ; 

5. Обобщена справка от РДГ – гр. Пловдив за 2020 г.; 

6. Плик с надпис: „Предлагана цена“ за обект № 2218 и за обект № 2222; 

7. Внесена гаранция за участие за обект № 2218 и за обект № 2222; 

 

Предвид факта, че участникът „Транс Ванков“ ЕООД е представил всички 

изискуеми документи, комисията единодушно реши: 

ДОПУСКА участникът „Транс Ванков“ ЕООД до следващ етап на процедурата, а 

именно отваряне на пликове с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 2218 и обект № 

2222.  

 

12. Участникът „Ив Транс 94“ ЕООД, е представил оферта с вх. № 49/16.12.2021г. 

в 15:50 часа за участие в  търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 , 

чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на прогнозни количества дървесина на 

временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в Обект № 2222, с отдел и 

подотдел 542 „м“ 544 „з“, „и“, и „р“. 
 

При разглеждане на офертата, комисията установи следното: В подадената оферта 

от участника „Ив Транс 94“ ЕООД за горепосочения обект, са приложени следните 

документи: 
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1. Заявление за участие за Обект № 2222 – по образец  – Приложение № 1; 

2. Списък на документите по образец – Приложение № 2; 

3. Декларация по образец – Приложение № 3; 

4. Плик с надпис: „Предлагана цена“ за обект № 2222; 

5. Внесена гаранция за участие за обект № 2222 

 

Предвид факта, че участникът „Ив Транс 94“ ЕООД  не е представил всички 

изискуеми документи, а именно: 

 1. Удостоверение по чл. 206 от ЗГ; 

2. Обобщена справка от РДГ – гр. Пловдив за 2020 г.; 

Комисията единодушно реши: 

НЕ ДОПУСКА участникът „Ив Транс 94“ ЕООД до следващ етап на 

процедурата, а именно отваряне на пликове с надпис „Предлагана цена“ за Обект № 

2222.  

 

ІІ. Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на 

участниците, които отговарят на изискванията на Продавача по критерия “НАЙ-

ВИСОКА ЦЕНА”, като отвори представените ценови оферти, както следва: 

 

Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „ Предлагана цена” на 

допуснатите до този етап кандидати за Обект № 2218, с отдел и подотдел 210 „в“  с  

началната цена за обекта в размер на 42 253,33 лв. /четиридесет и две хиляди двеста 

петдесет и три лева и тридесет и три стотинки/ без включено ДДС. 

Комисията отвори ценовите оферти на допуснатите участници „Модър 2002“ ООД, 

„Буллес Холдинг“ ЕООД „Валкин Лес“ ЕООД, „Волос 05“ ЕООД, „Кози грамади 2012“ 

ООД, „А и Г груп“ ЕООД, „Ричи 2015“ ЕООД, „Транс - Ванков“ ЕООД, които отговарят 

на изискванията на Продавача и установи следното: 

 

За Обект № 2218, с отдел и подотдел 210 „в“: 

 

УЧАСТНИК ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

„Модър 2002“ ООД 42 253,33 лв. / четиридесет и две хиляди двеста 

петдесет и три лева и тридесет и три стотинки / без 

включено ДДС. 

„Буллес Холдинг“ ЕООД 42 255,00 лв. / четиридесет и две хиляди двеста 

петдесет и пет лева и нула стотинки / без 

включено ДДС. 

„Валкин Лес“ ЕООД 71 830,00 лв. / седемдесет и една хиляди 

осемстотин и тридесет лева и нула стотинки / без 

включено ДДС. 

„Волос 05“ ЕООД 53 000,00 лв. / петдесет и три хиляди лева и нула 

стотинки / без включено ДДС. 

„Кози грамади 2012“ ООД 42 555,00 лв. / четиридесет и две хиляди петстотин 

петдесет и пет лева и нула стотинки / без 

включено ДДС. 

„А и Г груп“ ЕООД 74 000,00 лв. / седемдесет и четири хиляди лева и 

нула стотинки / без включено ДДС. 

„Ричи 2015“ ЕООД 58 100,00 лв. / петдесет и осем хиляди и сто лева и 

нула стотинки / без включено ДДС. 

„Транс - Ванков“ ЕООД 59 100,00 лв. / петдесет и девет хиляди и сто лева и 

нула стотинки / без включено ДДС. 
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Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „ Предлагана цена” на 

допуснатите до този етап кандидати за Обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“  и 

544 „з“, „и“ и „р“ с  началната цена за обекта в размер на 51 916,80 лв. /петдесет и една 

хиляди деветстотин и шестнадесет лева и осемдесет стотинки/ без включено ДДС. 

Комисията отвори ценовите оферти на допуснатите участници „Модър 2002“ ООД, 

„Буллес Холдинг“ ЕООД „Валкин Лес“ ЕООД, „Волос 05“ ЕООД, „Кози грамади 2012“ 

ООД, „А и Г груп“ ЕООД, „Ричи 2015“ ЕООД, „Транс - Ванков“ ЕООД, които отговарят 

на изискванията на Продавача и установи следното: 

 

За Обект № 2222, с отдел и подотдел подотдел 542 „м“  и 544 „з“, „и“ и „р“: 

 

УЧАСТНИК ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

„Модър 2002“ ООД 51 916,02 лв. / петдесет и една хиляди деветстотин 

и шестнадесет лева  и две стотинки / без включено 

ДДС. 

„Буллес Холдинг“ ЕООД 51 920,00 лв. / петдесет и една хиляди деветстотин 

и двадесет лева  и нула стотинки / без включено 

ДДС. 

„Валкин Лес“ ЕООД 83 830,00 лв. / осемдесет и три хиляди осемстотин 

и тридесет лева и нула стотинки / без включено 

ДДС. 

„Волос 05“ ЕООД 68 000,00 лв. / шестдесет и осем хиляди лева и 

нула стотинки / без включено ДДС. 

„Кози грамади 2012“ ООД 52 222,00 лв. / петдесет и две хиляди двеста 

двадесет и два лева и нула стотинки / без 

включено ДДС. 

„А и Г груп“ ЕООД 77 000,00 лв. / седемдесет и седем хиляди лева и 

нула стотинки / без включено ДДС. 

„Ричи 2015“ ЕООД 88 888,00 лв. / осемдесет и осем хиляди и 

осемстотин осемдесет и осем лева и нула стотинки / 

без включено ДДС. 

„Транс - Ванков“ ЕООД 81 400,00 лв. / осемдесет и една хиляди и 

четиристотин лева и нула стотинки / без включено 

ДДС. 

 

 Съгласно изложеното в документацията за участие в търг с тайно наддаване 
по реда на чл. 66, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 , чл. 69, ал. 1, от Наредбата, за продажба на 

прогнозни количества дървесина на временни складове на територията на ТП “ДГС – 

Пловдив” в обект:  Обект № 2218, с отдел и подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел 

и подотдел 542 „м“, отдел 544, подотдел „з“, „и“, „р“ , предложената цена от 

кандидатите не може да е по – ниска от обявената начална тръжна цена, посочена в 

т.4. Предложение за цена под началната е невалидно и участникът се отстранява от 

процедурата.  

В настоящия случай за Обект № 2222 е представен плик „Ценово предложение“ с 

предложена цена в размер на 51 916,02 лв. / петдесет и една хиляди деветстотин и 

шестнадесет лева  и две стотинки / без включено ДДС от участника „Модър 2002“ 

ООД. Същата НЕ отговаря на предварително обявените от продавача критерии, 

поради което участникът се отстранява и не участва в класирането. 
Комисията извърши проверка за аритметична вярност и установи, че ценовото 

предложение представеното с оферта на участниците „А и Г груп“ ЕООД и „Валкин 

Лес“ ЕООД за обект 2218, с отдел и подотдел 210 „в“ е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. В този 
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случай отразените по – горе участници следва да представят на комисията подробна 

писмена обосновка.  

Комисията извърши проверка за аритметична вярност и установи, че ценовото 

предложение представеното с оферта на участника „Ричи 2015“ ЕООД за обект 2222, с 

отдел и подотдел 542 „в“ и отдел 544, подотдел „з“, „и“, „р“ е с повече от 20 на сто 

по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. В 

този случай участника следва да представи на комисията подробна писмена обосновка. 

Комисията счита, че следва да направи искане към  участниците „А и Г груп“ 

ЕООД и „Валкин Лес“ ЕООД за обект 2218, с отдел и подотдел 210 „в“ и „Ричи 2015“ 

ЕООД за обект 2222, с отдел и подотдел 542 „в“ и отдел 544, подотдел „з“, „и“, „р“   

да представят подробна писмена обосновка от получаване на искането за това. 

Подробната писмена обосновка следва да се представи в 2-дневен срок от 

получаване на искането. 

Комисията определи, че следващо заседание ще бъде проведено след изтичане на 

срока за предоставяне на писмена обосновка от участника, от когото е поискана такава. 

На 23.12.2021 г. от 09:00 часа се събра на своето второ заседание горепосочената 

комисия, назначена със Заповед № 417/17.12.2021 г.  

Въз основа на заявление от Председателя на комисията вх. № 4695/20.12.2021 г. 

до директора на ТП „ДГС – Пловдив“, е издадена Заповед № 419/20.12.2021 г., с която е 

изменена и допълнена Заповед №417/17.12.2021 г., в частта, в която е определен нов 

срок за работа на комисията, в който комисията е длъжна да приключи работата си и да 

представи протокола и документацията от процедурата. Установеният срок се удължава 

със срока за предоставяне на подробна писмена обосновка от участници направили 

ценови предложения с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност от 

направените предложения от всички участници в процедурата. 

Комисията продължи своята работа и констатира, че: 

С писмо изх. № 4703/20.12.2021 г. е изискана подробна писмена обосновка от 

участника „А и Г груп” ЕООД, като е даден, на основание чл. 22, ал. 10 от Наредбата, 

срок от 2 (два) работни дни от получаване на искането, за представяне на същата. 

Потвърждаване получаването на искането изпратено по електронна поща, е направено от 

управителя на 20.12.2021 г. и срокът за представяне на обосновката е до 22.12.2021 г. 

включително. 

С писмо вх. № 4738/22.12.2021 г. от участника „А и Г груп” ЕООД е представена 

обосновка за обект 2218. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на подробната писмена обосновка, 

представена от участника. 

Участникът е представил писмена обосновка, която комисията счита за убедителна и 

реална. Поради това, комисията приема направената подробна писмена обосновка на 

участника, като счита същата за обоснована. 

 Участникът „А и Г груп” ЕООД се допуска от  комисията към по-

нататъшно участие, както и допуска до класиране направеното от него ценово 

предложение за Обект № 2218, с отдел/подотдели 210-„в“. 

С писмо изх. № 4703/20.12.2021 г. е изискана подробна писмена обосновка от 

участника „Валкин Лес” ЕООД, като е даден, на основание чл. 22, ал. 10 от Наредбата, 

срок от 2 (два) работни дни от получаване на искането, за представяне на същата. 

Потвърждаване получаването на искането изпратено по електронна поща, е направено от 

управителя на 20.12.2021 г. и срокът за представяне на обосновката е до 22.12.2021 г. 

включително. 

С писмо вх. № 4754/22.12.2021 г. от участника „Валкин Лес” ЕООД е представена 

обосновка за обект 2218. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на подробната писмена обосновка, 

представена от участника. 
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Участникът е представил писмена обосновка, която комисията счита за убедителна и 

реална. Поради това, комисията приема направената писмена обосновка на участника, 

като счита същата за обоснована. 

 Участникът „Валкин Лес” ЕООД се допуска от  комисията към по-

нататъшно участие, както и допуска до класиране направеното от него ценово 

предложение за Обект № 2218, с отдел/подотдели 210-„в“.  
С писмо изх. № 4703/20.12.2021 г. е изискана подробна писмена обосновка от 

участника „Ричи 2015” ЕООД, като е даден, на основание чл. 22, ал. 10 от Наредбата, 

срок от 2 (два) работни дни от получаване на искането, за представяне на същата. 

Потвърждаване получаването на искането изпратено по електронна поща, е направено от 

управителя на 20.12.2021 г. и срокът за представяне на обосновката е до 22.12.2021 г. 

включително. 

С писмо вх. № 4717/20.12.2021 г. от участника „Ричи 2015” ЕООД е представена 

обосновка за обект 2222 с отдел и подотдел 542 „в“ и отдел 544, подотдел „з“, „и“, 

„р“. 
 Комисията пристъпи към разглеждане на подробната писмена обосновка, 

представена от участника. 

Участникът е представил писмена обосновка, която комисията счита за убедителна и 

реална. Поради това, комисията приема направената писмена обосновка на участника, 

като счита същата за обоснована. 

 Участникът „Ричи 2015” ЕООД се допуска от  комисията към по-нататъшно 

участие, както и допуска до класиране направеното от него ценово предложение за 

Обект № 2222 с отдел и подотдел 542 „в“ и отдел 544, подотдел „з“, „и“, „р“. 

 

III. Класиране на участниците: 

След извършените действия за оценка на подадените оферти, комисията предлага 

следното класиране в търг с тайно наддаване, предмет: „Продажба на прогнозни 

количества дървесина на временни складове на територията на ТП “ДГС – Пловдив” в 

обект:  Обект № 2218, с отдел и подотдел 210 „в“ и обект № 2222, с отдел и подотдел 

542 „м“, отдел 544, подотдел „з“, „и“, „р“ по утвърден график от ЮЦДП ДП – част от 

годишния план за ползването на дървесина за 2022 год., от горски територии – държавна 

собственост, разположени в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Пловдив“, 

по следния начин: 

За Обект № 2218, с отдел и подотдел 210 „в“: 

 

УЧАСТНИК класиране ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

„А и Г груп“ ЕООД 1-во място 74 000,00 лв. / седемдесет и четири хиляди 

лева и нула стотинки / без включено ДДС. 

„Валкин Лес“ ЕООД 2-ро място 71 830,00 лв. / седемдесет и една хиляди 

осемстотин и тридесет лева и нула стотинки 

/ без включено ДДС. 

 

С оглед на горното, комисията прави следното класиране за Обект 2218: 

На първо място класира участникът „А и Г груп“ ЕООД, с предложена цена в 

размер на 74 000,00 лв. / седемдесет и четири хиляди лева и нула стотинки / без ДДС.   

На второ място класира участникът „Валкин Лес“ ЕООД, с предложена цена в 

размер на 71 830,00 лв. / седемдесет и една хиляди осемстотин  и тридесет лева и нула 

стотинки / без ДДС.  

 

За Обект № 2222, с отдел и подотдел 542 „м“, отдел 544, подотдел „з“, „и“, „р“: 

 

УЧАСТНИК класиране ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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„Ричи 2015“ ЕООД 1-во място 88 888,88 лв. / осемдесет и осем хиляди 

осемстотин осемдесет и осем лева и 

осемдесет и осем стотинки / без включено 

ДДС. 

„Валкин Лес“ ЕООД 2-ро място 83 830,00 лв. / осемдесет и три хиляди 

осемстотин и тридесет лева и нула стотинки 

/ без включено ДДС. 

 

С оглед на горното, комисията прави следното класиране за Обект 2222: 

На първо място класира участникът „Ричи 2015“ ЕООД, с предложена цена в 

размер на 88 888,88 лв. / осемдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и осем  лева и 

осемдесет и осем стотинки / без ДДС.   

На второ място класира участникът „Валкин Лес“ ЕООД, с предложена цена в 

размер на 83 830,00 лв. / осемдесет и три хиляди осемстотин  и тридесет лева и нула 

стотинки / без ДДС.   

 

С оглед извършеното по-горе класиране, комисията предлага на основание чл. 35, 

ал. 1 от Наредбата да бъде сключен договор с кандидата, определен за купувач за 

съответния обект в сроковете определени в Наредбата. 

 

 Комисията приключи своята работа на 23.12.2021г. в 11:00 часа, след което 

настоящият протокол, заедно с цялата документация по процедурата се предаде на 

Директора за утвърждаване, съгласно чл. 22, ал. 19 от Наредбата. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 6 от Наредбата в 5-дневен срок, след влизане в 

сила на заповедта на Директора за определяне на Купувач за съответния обект, а когато 

съответната издадена заповед съдържа разпореждане за предварителното й изпълнение, 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ в 5 – дневен срок от 

издаването й, определения Купувач следва да представи на Продавача документите по 

чл. 35, ал. 5 от Наредбата.   

 

 

Председател:_________/п/*____________ 

                  /инж. Румен Балабанов/ 

 

 

Членове: 

1.________/п/*____________                                    2._________/п/*____________            

          /юрк. Яна Делчева/                                           /Елена Михайлова/ 

 

 

 

 

 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

 

 

 


