
 

УТВЪРДИЛ,  
ДИРЕКТОР 
НА ТП ДГС „СМОЛЯН”: ………………/п/……..…..….……  

/инж. Станко Делиянчев/ 
дата: 22.05.2017 г.       

 
 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 18.05.2017 год., комисия, назначена със Заповед № 62 / 18.05.2017 гoд. на 

Директора на ТП ДГС „Смолян”, в състав: 
 
Председател:  

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

1. Зорка Руменова Маринова – гл. счетоводител при ТП ДГС „Смолян”; 
2. Христо Лазаров Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Славейно”; 
3. инж. Рилка Бисерова Бекярова – лесничей при ТП ДГС „Смолян”; 
4. инж. Георги Райчев Гаджев – ст. лесничей при ТП ДГС „Смолян”, 

 
се събра на заседание в 15.00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, гр. 

Смолян, бул. „България” № 83, за да проведе открит конкурс с предмет: „Сеч, окастряне, 
разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на 
корен” от обекти №№ 1716 /подотдел 1030-ж/ и 1722 /подотдели 141-з, 153-д/, открит със 
Заповед  № 53 / 02.05.2017 година на Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

 
Комисията получи извлечение от регистъра с кандидатите, подали оферти за участие в 

обявената процедура.  
Видно от представения списък на подадените оферти за участие в открития конкурс, в 

определения срок до 17.00 часа на 17.05.2017 год. са подадени оферти от следните кандидати: 
 
1. ЕТ „МАНОЛ КАЙКОВ”, град Смолян, ул. „Дичо Петров” № 18, входирана 

документация за участие с вх. № 8 / 17.05.2017 г., 13:55 ч. за обект № 1716 на ТП 
ДГС „Смолян”. 

2. „ЕВТИМОВ” ЕООД, град Смолян, ул. „Липа” № 6, входирана документация за 
участие с вх. № 9 / 17.05.2017 г., 16:09 ч. за обект № 1722 на ТП ДГС „Смолян”. 

 
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 
/Наредбата/ и започна работа. Направи се служебна проверка за актуалното състояние на 
кандидатите в Търговския регистър и в електронния регистър на Изпълнителна агенция по 
горите. 

Комисията направи служебна проверка за актуалното състояние на участниците в 
Търговски регистър и в регистъра за частна лесовъдска практика при Изпълнителната агенция по 
горите.   



 

Комисията провери самоличността на кандидата. При започване на работа на комисията 
присъстваше: 

1. Веселин Цветанов Евтимов – представляващ „ЕВТИМОВ” ЕООД, в качеството си на 
управител. 

 
Установи се, че при започване на процедурата ЕТ „МАНОЛ КАЙКОВ” няма представител. 

Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 2 от Наредбата, комисията отстранява кандидата от по-
нататъшно участие в открития конкурс и не разглежда офертата му за участие.  

 
Беше попълнен присъствен списък. 
 
Присъстващият кандидат не предяви претенции към целостта на плика с приложените 

документи. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата и приложените към нея 
изискуеми документи. 

 
Комисията отвори плика с офертата на участник „ЕВТИМОВ” ЕООД, оповести 

съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” беше 
подписан от всички членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от кандидата документи, подписни от член на комисията.  
 

Представените документи от кандидата „ЕВТИМОВ” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление по образец – Приложение № 1, подписано от управителя на дружеството.  
2. Кредитен превод – Референция: BSRCR9575454 / 17.05.2017 год. при БАНКА СИБАНК ЕАД за 
внесена гаранция за участие за обект № 1716.  
3. Удостоверение с изх. № 20170320132035 / 20.03.2017 год. от Агенция по вписванията на 
„ЕВТИМОВ” ЕООД – копие, заверено от кандидата. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
5. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д” и „ж” от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
6. Удостоверение № 1403-1 / 10.05.2012 год. за регистрация на „ЕВТИМОВ” ЕООД в публичния 
регистър на юридическите лица на ИАГ – гр. София за упражняване на лесовъдска практика – 
копие, заверено от кандидата.  
7. Удостоверение № 1882-1 / 21.10.2011 год. за регистрация на Станислав Стефанов Кузманов в 
публичния регистър на физическите лица на ИАГ – гр. София за упражняване на лесовъдска 
практика – копие, заверено от кандидата. 
8. Декларация с описание на техническото оборудване и назначените на работници – 
Приложение № 4, подписана от кандидата. 
9. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към дата 17.05.2017 год. на 
„ЕВТИМОВ” ЕООД – копие, заверено от кандидата.  
10. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0011139, 
издадено на Боян Емилов Трампов – копие, заверено от кандидата.  
11. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0016285, 
издадено на Селви Хасанов Манев – копие, заверено от кандидата. 



 

12. Свидетелство за правоспособност за работа със стационарна и преносима земеделска и 
горска техника № 004570, издадено на Красимир Ружков Кехайов – копие, заверено от 
кандидата.  
13. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника 
№ 0041273, издадено на Емил Събев Кехайов – копие, заверено от кандидата.  
14. Свидетелство за регистрация на БМТ ЩИЛ 210, с рег. № СМ 00471 А – копие, заверено от 
кандидата.  
15. Талон за технически преглед на БМТ с рег. № СМ 00471 А, серия СМ № 0003685 – копие, 
заверено от кандидата. 
16. Свидетелство за регистрация на БМТ ЩИЛ 361 с рег. № СМ 00472 А – копие, заверено от 
кандидата. 
17. Талон за технически преглед на БМТ с рег. № СМ 00472 А, серия СМ № 0003686 – копие, 
заверено от кандидата. 
18. Свидетелство за регистрация на горски влекач HSM 704, с рег. № СМ 01688 – копие, заверено 
от кандидата.  
19. Талон за технически преглед № 0107845 на ЗГТ с рег. № СМ 01688 – копие, заверено от 
кандидата. 
20. Декларация за притежаване на собствен обоз – Приложение № 5 - подписана от управителя 
на дружеството. 
21. Декларация с описание на основните договори с еднакъв или сходен предмет – Приложение 
№ 6 и приложен списък – подписана от управителя на дружеството. 
22. Декларация за извършен оглед на обекта – Приложение № 7, подписана от управителя на 
дружеството. 
23. Декларация за приемане на условията на проекта на договора – Приложение № 8, 
подписана от управителя на дружеството. 
24. Копия на технологичните планове за обект № 1722 /подотдели 141-з, 153-д/ – подписани от 
лицензирания лесовъд.  
25. Декларация за  предложените минимални тримесечни количества, които следва да се 
добият – Приложение № 12, подписана от управителя на дружеството.  
26. Декларация за липса на непогасени задължения – Приложение № 13, подписана от 
управителя на дружеството. 
27. Декларация за наличие на защитно облекло – Приложение № 14, подписана от управителя 
на дружеството. 
28. Плик „Предлагана цена” за обект № 1722. 

 
След съвещание Комисията единодушно реши  да допусне кандидата до по-нататъшно 

участие в процедурата, тъй като представените от него документи са изрядни и са представени 
във вид и форма съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

Комисията пристъпи към отваряне на плик „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, на допуснатия кандидат. 
Състави се табличен регистър за предложената от кандидата цена за обект № 1722, който е 
неразделна част от настоящия протокол. 

 
Комисията класира, както следва: 
1. За обект № 1716, включващ отдел/подотдел: 1030-ж, с количество дървесина в размер 

1144,21 куб. м и начална цена в размер на 34 203,49 лева без ДДС, няма допуснати кандидати на 
основание чл. 22, ал. 2 от Наредбата.  



 

2. За обект № 1722, включващ отдел/подотдел: 141-з, 153-д, с количество дървесина в 
размер 261,67 куб. м и начална цена в размер на 8 635,65 лева без ДДС, комисията класира, 
както следва:  

На първо място кандидат: „ЕВТИМОВ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията с ЕИК 120597671, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, 
ул. „Липа” № 6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, с предложена цена в размер на 
8 635,65 лева /осем хиляди шестстотин тридесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки/ без 
ДДС. 

На второ място няма класиран кандидат поради неподадени други оферти за обекта. 
 
Ценовото предложение на кандидата отговаря на предварително обявените от 

Възложителя условия и не е над обявената начална цена за изпълнението на дърводобивните 
дейности в обекта. 

Комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да сключи договор за изпълнение 
на дейността – добив на дървесина в обект № 1722 с класирания на първо място участник 
„ЕВТИМОВ” ЕООД.  

 
Настоящият протокол съставен на 22.05.2017 г., се предава за утвърждаване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание чл. 22, ал. 13 от Наредбата и съответно за вземане на решение по 
чл. 23, ал. 1 от Наредбата. Към него се прилага документацията събрана в хода на провеждане на 
процедурата, до момента на съставянето му. 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Я :  
1. Списък на присъстващите при откриване на процедурата; 
2. Декларации по чл. 21, ал. 6 от Наредбата; 
3. Табличен регистър на представените от кандидата документи за обекта; 

 4. Таблични регистри на предложените цени от кандидата за обектите. 
  

К О М И С И Я :  
 

Председател:   ................../п/.................. / инж. Велизар Младенов / 
 

Членове: 1. ................/п/.................. / Зорка Маринова / 
 

2. ................/п/.................. / Христо Балабанов / 
 

3. ................/п/.................. / инж. Рилка Бекярова / 
 

       4. .............../п/.................. / инж. Георги Гаджев /   
 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 22.05.2017г. 

         
Подпис……………/п/.…………..………… 

        ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”  
  (инж. Станко Делиянчев) 
 

*Подписите за заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


