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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СМОЛЯН” 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

бул.България 83, Смолян 4700                                                                                                                        www.dgssmolyan.ucdp-smolian.com  

тел. 0878 582079                                              dgssmolyan@ucdp-smolian.com  
ЕИК 2016195800328 

 
УТВЪРДИЛ, 
ДИРЕКТОР  

НА ТП ДГС „СМОЛЯН”:……………………..….……  
/инж. Станко Делиянчев/ 

дата: 16.03.2022 г. 
 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 16.03.2022г., комисия, назначена със Заповед № З-26-64 / 16.03.2022 гoд. на 

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

 инж. Велизар Младенов – зам. Директор при ТП „ДГС Смолян” 
 Членове:  

1. Зорка Маринова – главен счетоводител при ТП ДГС „Смолян; 
2. Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП „ДГС Смолян ”;  
3.  инж. Георги Гаджев – главен инженер при ТП „ДГС Смолян ”; 
4. инж. Гергана Шехова – главен счетоводител при ТП ДГС „Смолян; 
 
се събра на заседание в 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, 

за да проведе открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии -държавна 
собственост с предмет: „Възлагане на ЛКД по Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 
ползване на дървесина и недървесни горски продукти в обект: 1-2022 г. от на територията на  ТП 
ДГС „Смолян”, открит със Заповед  № З-26-56 / 28.02.2022 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 15.03.2022 год. e подаденa една оферта от следния кандидат: 

 
1. „ДЕЯНИ-ЛЕС 16” ЕООД, адрес: с. Чепинци, общ. Рудозем, ул. „Рожен” №28, с вх. № 

6 / 15.03.2022 г., 16:50 ч. за ОБЕКТ № 1-2022г. на ТП ДГС „Смолян”. 

 

Всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации съгласно чл. 21, ал. 
6 от 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 започнаха работа. Направи се служебна проверка за актуалното състояние на 
кандидата в Търговския регистър. 

 

http://www.dgssmolyan.ucdp-smolian.com/
mailto:dgssmolyan@ucdp-smolian.com


2 
 

 
При започване на работа на комисията не присъстваше представител на кандидата. 
Комисията направи служебна проверка и в Справка за непогасени вземания от 

клиенти/различни от вземанията, за които има влязъл в сила акт на компетентен орган/ към 
16.03.2022 год. Кандидатът не фигурира в нея. 

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното 
постъпване. Приложените документи са представени в запечатани непрозрачни пликове, 
съгласно изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредбата. 

 
1. Комисията отвори плика с офертата на участник „ДЕЯНИ-ЛЕС 16” ЕООД, след което 

разгледа и провери наличието на изискуемите документи, съгласно утвърдената документация. 
Плик с надпис „Ценово предложение” беше подписан от трима членове на комисията. По време 
на разглеждането беше съставен табличен регистър за представените от кандидата документи. 

 
Представените документи от кандидата „ДЕЯНИ-ЛЕС 16” ЕООД са, както следва: 
 
1. Заявление по образец за Обект № 1-2022г. – Приложение № 1 
2. Платежно нареждане за внесена гаранция за участие за Обект № 1-2022г.; 
3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение №2; 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з” от Наредбата - 

Приложение № 3; 
5. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „и” - Приложение №4; 
6. Плик „Ценово предложение” за Обект № 1-2022г. 

 
След разглеждане на всички оферти Комисията установи следното: 
1. „ДЕЯНИ-ЛЕС 16” ЕООД е отбелязал на плика с приложените документи и в 

Заявление – Приложение №1 от документацията, че ще участва за Обект № 1-2022г. на ТП „ДГС 
Смолян”. Видно от представените документи се установи, че участникът е представил документ 
за внесена гаранция за участие за обекта, както и отделен плик „Ценово предложение”. 

Комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата 
кандидата, тъй като представените от него документи са изрядни и са представени във вид и 
форма съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: 

 
1. „ДЕЯНИ-ЛЕС 16” ЕООД за ОБЕКТ №1-2022 г. на ТП „ДГС Смолян ” 
 
Комисията пристъпи към отваряне на плик „Ценово предложение”, на допуснатия 

кандидат за съответния обект. Състави се табличен регистър за съответния обект на 
предложената от кандидата цена, който е неразделна част от настоящия протокол. 

Ценовото предложение на кандидата отговаря на предварително обявените от 
Възложителя условия и не е над обявената начална цена за съответния обект. 

 
Комисията пристъпи към класиране: 
 
1. За ОБЕКТ № 1-2022 г. с начална цена в размер на 12 888,80 лв. /дванадесет хиляди 

осемстотин осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ без ДДС, както следва: 
На първо място кандидат: „ДЕЯНИ-ЛЕС 16” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 203958992, със седалище и адрес на управление: с. Чепинци, общ. 
Рудозем, ул. „Рожен” №28, представлявано от Минчо Векилов Сувариев – управител с 
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предложена цена в размер на 12 888,80 лв. /дванадесет хиляди осемстотин осемдесет и осем 
лева и осемдесет стотинки/ без ДДС. 

На второ място няма класиран кандидат поради неподадени други оферти за обекта. 
 
Комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян ” да сключи договор за ОБЕКТ 

№ 1-2022 г. на ТП ДГС „Смолян ” с класирания на първо място участник - „ДЕЯНИ-ЛЕС 16” 
ЕООД 

Настоящият протокол съставен на 16.03.2022 г., се предава за утвърждаване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание чл. 23, ал. 4 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. Таблични регистри на представените от кандидатите документи за обектите; 
4. Таблични регистри на предложените цени от кандидатите 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. Георги Гаджев / 

 
     4. ............п*.................... / инж. Гергана Шехова /    
 
 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 16.03.2022г. 
         
Подпис …………п*………..………… 
        ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”  
  (инж. Станко Делиянчев) 
 
 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


