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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: 

Директор на ТП „ДГС Ардино”………*п……… 

(инж. Ертан Еминов) 

 

 

Дата: 06.01.2023 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 06.01.2023 г. комисия, назначена със Заповед № З-04-8/06.01.2023 г. на  

Директора на ТП „ДГС Ардино”, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Радославов Ангелов – Заместник директор на ТП „ДГС 

Ардино“;                              

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

  2. Христина Росенова Ставрева – Юрисконсулт при ТП „ДГС Ардино”, 
 
се събра на  заседание в 14:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино”, 

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

лесокултурни  дейности  в  горски територии - държавна  собственост в териториалния  

обхват  на  ТП „ДГС Ардино”, включени в Обект № 2-2023 г.”, открит със Заповед № З-04-

440/19.12.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Ардино”, съгласно изготвената конкурсна 

документация. 

Назначеното със Заповед № З-04-440/19.12.2022 г. на Директора 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“, за което в 17:00 часа на 05.01.2023 г. е съставен протокол, който е подписан от 

служители на ТП „ДГС Ардино“, като същите са положили подписи и на хартиените ленти, с 

които е запечатана касата.  

 

До крайния срок 17:00 часа на 05.01.2023 г., е подадена 1 (една) оферта за участие, 

както следва: 

 „ЕМИЛИАНО-91“ ЕООД – с подадена оферта за участие с вх. № Вх-04-

28/05.01.2023 г., постъпила в ТП „ДГС Ардино“ в 15:57 часа. 

 

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 не присъства представител на единствения участник, 

подал оферта за участие. Съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредбата, присъствието на участниците, 



 2 

подали оферти за участие е тяхно право, но не и задължение, поради което комисията 

продължи своята работа. 

 

II. След като комисията се увери, че пликът на участника е надписан съгласно 

указанията в документацията за провеждане на процедурата, се пристъпи към отваряне на 

плика на единствения участник и разглеждане на изискуемите за участие документи. 

1.  Комисията разпечата плика на единствения участник  - „ЕМИЛИАНО-91“ 

ЕООД 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 определената 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); 

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

приложен образец (Приложение № 2 от конкурсната документация); 

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

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

1.4. 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); 

1.5. Плик с надпис „Ценово предложение“. 

След като разгледа подробно документите в офертата на участника 

„ЕМИЛИАНО-91“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Мадан, ул. 

„Обединение“ №5, общ. Мадан, обл. Смолян, вписан в Търговския регистър с ЕИК 

203372399, представлявано от  Андрей Райчев Калинов 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. 

 

III. Комисията премина към отваряне на плика с ценовото предложение на 

единствения участник, който е и допуснат до този етап: 

 

 1. За изпълнение на лесокултурните дейности в обект № 2-2023г., допуснатият 

участник:  

- „ЕМИЛИАНО-91” ЕООД предлага цена в размер на 22580,24 (двадесет и две хиляди 

петстотин и осемдесет лева и двадесет и четири стотинки) лв. без ДДС. 

Участникът „ЕМИЛИАНО-91” ЕООД е с коректно попълнено ценово предложение 

за цялостното изпълнение на всички дейности, включени в Обект № 2-2023г. и се 

допуска до следващ етап в настоящия открит конкурс. 

 

IV. По подаденото ценово предложениe комисията извърши класиране, както следва: 

1. За изпълнението на лесокултурни  дейности  в  горски територии - държавна  

собственост в териториалния  обхват  на  ТП „ДГС Ардино”, включени в Обект № 2-

2023г. класира:  

 

 На първо място – „ЕМИЛИАНО-91” ЕООД, с коректно попълнена оферта и 

предложена цена в размер на 22580,24 (двадесет и две хиляди петстотин и осемдесет лева и 

двадесет и четири стотинки) лв. без ДДС. 

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

други оферти за участие. 

 

   Заседанието на комисията приключи в 14:20 часа на 06.01.2023 г. 
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Настоящият протокол се състави в един екземпляр и се подписа от всички членове на 

комисията. Протоколът, заедно с цялата документация от проведения открит конкурс, следва 

да се предаде на Директора 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. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

    /инж. В. Ангелов/ 

 

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

        /Д. Филипова/ 

 

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

              /Хр. Ставрева/ 

 

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

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


