
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  –  СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 
гр. Хисаря, ул. “Стряма” № 2, e-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com 

 

                                                         

Утвърдил:__________п*_____________  

                                                    Директор: инж. Добрин Иванов 
           09.11.2021 г. 

 
 

П Р О Т О К О Л  
 

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/Наредбата/ 

 
 На 04.11.2021 г., в 10:00 ч., в административната сграда на ТП «ДГС-Хисар», 

гр. Хисаря, ул. „Стряма“ № 2, се проведе открито заседание на комисия  назначена 
със Заповед № 686/04.11.2021 г. на директора на ТП «ДГС-Хисар» за провеждане на 
търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина периодично 
добивана и извозвана на временен горски склад от обект № 2126 - 1, с отдели и 
подотдели 50 "e", 51 "а", "г",  "е",  "з" в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-
Хисар” към „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян, в състав:  

 
    Председател: 1. инж. Иван Юнаков – Зам. Директор на ТП ДГС „Хисар” 
    Членове:  

2. инж. Гриша Дидров – гл. инж. дърводобив при ТП „ДГС-  Хисар” 
     3. Станислав Филипов -  юрисконсулт  при ТП „ДГС-Хисар” 
     4. Милка Каракитукова – главен счетоводител при ТП ДГС „Хисар” 
     5. Радостина Робова – касиер  в ТП ДГС „Хисар”  

 
І. Председателят на комисията получи от служител в деловодството на ТП ДГС 

„Хисар” срещу подпис списъка с участниците, подали оферти за участие в търга. 
Комисията установи, че в предвидения срок оферти за участие в търга са 

представени от следните участници:    

№ по 
ред 

 
УЧАСТНИК 

 
Вх. № /Дата/год. 

1 Стойчев и Син – ДС ЕООД 6219/03.11.2021 г. 
09:12 часа 

2 Антонис – 06 ЕООД 6220/03.11.2021 г. 
09:15 часа 

3 Диан Форест ЕООД 6222/03.11.2021 г. 10:50 
часа 

4 Митови Транс ЕООД 6235/03.11.2021 г. 14:25 
часа 

5 Вага Лес ООД 6236/03.11.2021 г. 15:11 
часа 

6 Буная Лес ООД 6237/03.11.2021 г. 15:20 
часа 

7 Рая Лес ЕООД 6238/03.11.2021 г. 15:21 
часа 

8 Валкин Лес ЕООД 6239/03.11.2021 г. 15:28 
часа 

9 „Бергин 13” ООД 6240/03.11.2021 г. 15:39 
часа 

 



След като се запознаха със списъка на представените оферти, в изпълнение на 
чл. 21, ал. 7 от Наредбата, всички членове на комисията попълниха декларации 
относно изискванията на чл. 21, ал. 6 от Наредбата.  

На заседанието присъстваха две лица. Едното от тях заяви на Комисията, че е 
представител на фирма „Стойчев и Син – ДС” ЕООД, а другото лице заяви, че е 
представител на „Вага Лес” ЕООД. Комисията поиска от лицата да се легитимират с 
пълномощни съгласно условията на търга. Съгласно раздел IV. Процедура по 
разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти от утвърдената 
документация – Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните 
упълномощени представители, като същите следва да представят документ 
удостоверяващ тяхната представителна власт. Двете лица заявиха, че нямат 
документи удостоверяващи тяхната представителна власт и поради това бяха 
помолени от Комисията да напуснат залата.  

След извършване ан горните действия Комисията пристъпи към разглеждане 
на офертите. 

Съгласно утвърдената документация за участие в търга всяка оферта 
задължително трябва да съдържа:  

1.Заявление за участие по образец с посочен ЕИК. За участник – чуждестранно 
лице – данни за търговската му регистрация съгласно националното му 
законодателство (Приложение №1) – представя се в оригинал; 

За физическо лице се представя документ за самоличност. 
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т. 3, б. „а” – „з” от 

Наредбата (Приложение   №2) – представя се в оригинал; 
Декларацията се подписва от лицата изброени в чл. 18, ал.3, съответно ал.4 от 

Наредбата.  
3 Плик с надпис „Ценово предложение” номера на обекта и наименование на 

участника. В плика се поставя в оригинал попълненото и подписаното ценово 
предложение (Приложение №3).   

4. Декларация за извършен оглед на обекта  –  представя  се  в оригинал 
(Приложение №5).        

 5. Нотариално заверено пълномощно – представя се само в случаите, когато 
документите са подписани от упълномощено лице.  
 
 Всеки участник трябва да е внесъл гаранция за участие в размер на 5% от 
стойността на обекта. Паричната сума трябва да е реално постъпила по сметката на 
ТП ДГС «Хисар» до 16:00 часа на 03.11.2021 г.  
 Комисията извърши справка в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 
към Агнеция по вписванията относно актуалното състояние на всеки един от 
участниците. Справката за всеки един от търговците е приложена на хартиен 
носител към доументацията, която е събрана в хода на провеждане на търга. 
 Комисията започна работа по разглеждане на офертите по реда на тяхното 

постъпване и установи, че същите са представени в запечатани непрозрачни 
пликове, надписани съгласно изискванията на търга.   
  

При разглеждане на офертата на «Стойчев и Син – ДС” ЕООД, комисията 
установи следното съдържание:   

1. Попълнено и подписано заявление за участие по образец - Приложение № 1; 
2. Попълнена и подписана декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, 

ал.1, т. 3, б. „а” – „з” от Наредбата, представена от управителя на дружеството – 
участник. 

3. Попълнена и подписана декларация Приложение № 5 за извършен оглед; 
4. Документ за внесена гаранция за участие в търга; 
5. Отделен непрозрачен плик, който е запечатан и с ненарушена цялост с надпис: 

„Ценово предложение”, номера на обекта и наименованието на участника; 
След като се запозна със съдържанието на офертата на участника Комисията 

реши: 
Допуска «Стойчев и Син – ДС” ЕООД до втори етап - Отваряне на плика с 

ценовото предложение за обект № 2126 - 1. 



 
Комисията продължи работа с разглеждане на офертата на «Антонис – 06” ЕООД 

и установи следното съдържание:    
1. Попълнено и подписано заявление за участие по образец - Приложение № 1; 
2. Попълнена и подписана декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, 

ал.1, т. 3, б. „а” – „з” от Наредбата, представена от управителя на дружеството – 
участник.  

3. Попълнена и подписана декларация Приложение № 5 за извършен оглед на 
обекта; 

4. Отделен непрозрачен плик, който е запечатан и с ненарушена цялост с надпис: 
„Ценово предложение”, номера на обекта и наименованието на участника; 

5. Комисията извърши служебна проверка и установи, че участникът е внесъл в 
пълен размер и в срок гаранция за участие в търга. 

След като се запозна със съдържанието на офертата на участника Комисията 
реши: 

Допуска «Антонис – 06” ЕООД до втори етап - Отваряне на плика с ценовото 
предложение за обект № 2126 - 1.  
 
 Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на третия участник – „Диан 
Форест” ЕООД и установи следното съдържание: 

   1. Попълнено и подписано заявление за участие по образец - Приложение № 1; 
   2. Попълнена и подписана декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, 

ал.1, т. 3, б. „а” – „з” от Наредбата, представена от управителя на дружеството – 
участник.  

 3. Попълнена и подписана декларация Приложение № 5 за извършен оглед на 
обекта; 

 4. Документ за внесена гаранция за участие в търга; 
 5. Отделен непрозрачен плик „Предлагана цена”, който е запечатан и с 

ненарушена цялост, върху който е посочен номера на обекта и наименованието на 
участника; 

След като се запозна със съдържанието на офертата на третия участник 
Комисията реши:  

Допуска „Диан Форест” ЕООД до втори етап - Отваряне на плика с ценовото 
предложение за обект № 2126 - 1.  
  
 Комисията продължи с разглеждане на офертата на четвъртия участник – 
„Вага Лес” ЕООД. Документите представени от участника са, както следва: 

    1. Попълнено и подписано заявление за участие по образец - Приложение № 1; 
    2. Попълнена и подписана декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, 

ал.1, т. 3, б. „а” – „з” от Наредбата, представена от управителя на дружеството – 
участник.  

  3. Попълнена и подписана декларация Приложение № 5 за извършен оглед на 
обекта; 

 4. Отделен непрозрачен плик, който е запечатан и с ненарушена цялост с 
надпис: „Ценово предложение”, номера на обекта и наименованието на участника; 

   5. Комисията извърши служебна проверка и установи, че участникът е внесъл в 
пълен размер и в срок гаранция за участие в търга. 

След като се запозна със съдържанието на офертата на четвъртия участник, 
Комисията реши:  

Допуска „Вага Лес” ЕООД до втори етап - Отваряне на плик с ценовото 
предложение за обект № 2126 - 1.  

 
Комисията отвори офертата на „Митови транс” ЕООД и оповести нейното 

съдържание: 
1. Попълнено и подписано заявление за участие по образец - Приложение № 1; 
2. Попълнена и подписана декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, 

ал.1, т. 3, б. „а” – „з” от Наредбата, представена от управителя на дружеството – 
участник.  



3. Попълнена и подписана декларация Приложение № 5 за извършен оглед на 
обекта; 

4. Документ за внесена гаранция за участие в търга; 
5. Отделен непрозрачен плик „предлагана цена”, който е запечатан и с 

ненарушена цялост, върху който е посочен номера на обекта и наименованието на 
участника; 

След като се запозна със съдържанието на офертата на „Митови транс” ЕООД, 
Комисията реши:  

Допуска участника до втори етап - Отваряне на плика с ценовото предложение за 
обект № 2126 - 1.  

 
Комисията продължи работа с разглеждане на офертата на дружество „Буная 

Лес” ООД. Представените от участника документи са: 
1. Попълнено и подписано заявление за участие по образец - Приложение № 1; 
2. 2 /два/ броя попълнени и подписани декларации Приложение № 2 за липса на 

обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т. 3, б. „а” – „з” от Наредбата, представена от 
управителите на дружеството – участник.  

3. Попълнена и подписана декларация Приложение № 5 за извършен оглед на 
обекта; 

4. Комисията извърши служебна проверка и установи, че участникът е внесъл в 
пълен размер и в срок гаранция за участие в търга. 

5. Отделен непрозрачен плик, който е запечатан и с ненарушена цялост с надпис: 
„Ценово предложение”, номера на обекта и наименованието на участника; 

След като се запозна със съдържанието на офертата на „Буная Лес” ООД, 
Комисията реши:  

Допуска участника до втори етап - Отваряне на плика с ценовото предложение за 
обект № 2126 - 1.  

Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Рая Лес” ЕООД. 
Съдържанието на офертата е, както следва: 

1. Попълнено и подписано заявление за участие по образец - Приложение № 1; 
2. Попълнена и подписана декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, 

ал.1, т. 3, б. „а” – „з” от Наредбата, представена от управителя на дружеството – 
участник.  

3. Попълнена и подписана декларация Приложение № 5 за извършен оглед на 
обекта; 

4. Отделен непрозрачен плик, който е запечатан и с ненарушена цялост с надпис: 
„Ценово предложение”, номера на обекта и наименованието на участника; 

5. Комисията извърши служебна проверка и установи, че участникът е внесъл в 
пълен размер и в срок гаранция за участие в търга. 

След като се запозна със съдържанието на офертата на „Рая Лес” ЕООД, 
Комисията реши:   

Допуска участника до втори етап - Отваряне на плика с ценовото предложение за 
обект № 2126 - 1.  

 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на „Валкин Лес” ЕООД. 

Съдържанието на офертата е следното: 
1. Попълнено и подписано заявление за участие по образец - Приложение № 1; 
2. Попълнена и подписана декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, 

ал.1, т. 3, б. „а” – „з” от Наредбата, представена от управителя на дружеството – 
участник.  

3. Попълнена и подписана декларация Приложение № 5 за извършен оглед на 
обекта; 

4. Отделен непрозрачен плик, който е запечатан и с ненарушена цялост с надпис: 
„Ценово предложение”, номера на обекта и наименованието на участника; 

5. Комисията извърши служебна проверка и установи, че участникът е внесъл в 
пълен размер и в срок гаранция за участие в търга. 

След като се запозна със съдържанието на офертата на „Валкин Лес” ЕООД, 
Комисията реши:   



Допуска участника до втори етап - Отваряне на плика с ценовото предложение за 
обект № 2126 - 1.  

Комисията продължи с разглеждане на офертата и на последния участник – 
„Бергин 13” ООД. Представените от участника документи са, както следва: 

1. Попълнено и подписано заявление за участие по образец - Приложение № 1; 
2. /два/ броя попълнени и подписани декларации Приложение № 2 за липса на 

обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т. 3, б. „а” – „з” от Наредбата, представена от 
управителите на дружеството – участник.  

3. Попълнена и подписана декларация Приложение № 5 за извършен оглед на 
обекта; 

4. Документ за внесена гаранция за участие в търга; 
5. Отделен непрозрачен плик „Предлагана цена”, който е запечатан и с 

ненарушена цялост, върху който е посочен номера на обекта и наименованието на 
участника; 

След като се запозна със съдържанието на офертата на „Бергин 13” ООД, 
Комисията реши:   

Допуска участника до втори етап - Отваряне на плика с ценовото предложение за 
обект № 2126 - 1.  

 
ІІ. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с ценови предложения. 

Началната цена на обекта е 22570.00 лв. (двадесет и две хиляди петстотин и 

седемдесет лева), без включен ДДС. 
Председателят на комисията отвори плика с ценово предложение на Стойчев и 

Син – ДС ЕООД и оповести неговото съдържание.  
Представено е ценово предложение по образец - Приложение № 3 и 

предложената цена за покупка на обявената за продан прогнозно количество 

дървесина, включена в обект № 2126 - 1 е 28663.90 лв. (двадесет и осем хиляди 

шестстотин шестдесет и три лева и деветдесет ст.) без ДДС.  
Председателят на комисията отвори плика с ценово предложение на «Антонис – 

06” ЕООД.  
Представено е ценово предложение по образец - Приложение № 3 и 

предложената цена за покупка на обявената за продан прогнозно количество 
дървесина, включена в обект № 2126 - 1 е 22570.00 лв. (двадесет и две хиляди 
петстотин и седемдесет лв.) без ДДС.  

Председателят на комисията отвори плика с ценово предложение на „Диан 
Форест” ЕООД и оповести неговото съдържание. 

Представено е ценово предложение по образец - Приложение № 3 и 
предложената цена за покупка на обявената за продан прогнозно количество 

дървесина, включена в обект № 2126 - 1 е 22570.00 лв. (двадесет и две хиляди 

петстотин и седемдесет лева) без включен ДДС. 
Председателят на комисията отвори плика с ценово предложение на „Вага Лес” 

ЕООД и оповести неговото съдържание. 
Представено е ценово предложение по образец - Приложение № 3 и 

предложената цена за покупка на обявената за продан прогнозно количество 
дървесина, включена в обект № 2126 - 1 е 27310 лв. (двадесет и седем хиляди триста 
и десет) без включен ДДС. 

Председателят на комисията отвори плика с ценово предложение на „Митови 
Транс” ЕООД и оповести неговото съдържание. 

Представено е ценово предложение по образец - Приложение № 3 и 
предложената цена за покупка на обявената за продан прогнозно количество 

дървесина, включена в обект № 2126 - 1 е 22570.00 лв. (двадесет и две хиляди 

петстотин и седемдесет лева), без включен ДДС. 
Председателят на комисията отвори плика с ценово предложение на „Буная Лес” 

ЕООД и оповести неговото съдържание. 
Представено е ценово предложение по образец - Приложение № 3 и 

предложената цена за покупка на обявената за продан прогнозно количество 

дървесина, включена в обект № 2126 - 1 е 22570.00 лв. (двадесет и две хиляди 

петстотин и седемдесет лева), без включен ДДС. 



Председателят на комисията отвори плика с ценово предложение на „Рая Лес” 
ЕООД и оповести неговото съдържание. 

Представено е ценово предложение по образец - Приложение № 3 и 
предложената цена за покупка на обявената за продан прогнозно количество 
дървесина, включена в обект № 2126 - 1 е 31555.00 лв. (тридесет и една хиляди 
петстотин петдесет и пет лева) без включен ДДС. 

Председателят на комисията отвори плика с ценово предложение на „Валкин 
Лес” ЕООД и оповести неговото съдържание. 

Представено е ценово предложение по образец - Приложение № 3 и 
предложената цена за покупка на обявената за продан прогнозно количество 
дървесина, включена в обект № 2126 - 1 е 37856 лв. (тридесет и седем хиляди 
осемстотин петдесет и шест лева) без включен ДДС. 

Председателят на комисията отвори плика с ценово предложение на „Бергин 13” 
ООД и оповести неговото съдържание. 

Представено е ценово предложение по образец - Приложение № 3 и 
предложената цена за покупка на обявената за продан прогнозно количество 
дървесина, включена в обект № 2126 - 1 е 38 500 лв. (тридесет и осем хиляди и 
петстотин лева) без включен ДДС. 

След като Председателят на комисията отвори и оповести ценовите предложени 
на допуснатите в търга участници комисията установи, че дружество „Валкин Лес” 
ЕООД е направило ценово предложение, което е с 25 на сто по – благоприятно от 
средната стойност на направените предложения от всички участници. 

Комисията установи още, че дружество „Бергин 13” ООД е направило ценово 
предложение, което е с 27 на сто по – благоприятно от средната стойност на 
направените предложения от всички участници. 

 
 На основание точка 4 от раздел IV. Процедура по разглеждане, оценяване и 

класиране на представените оферти от утвърдената със Заповед № 630/18.10.2021 г. 
на директора на ТП ДГС «Хисар» документация за участие в търга комисията е 
изискала от участниците в срок два работни дни от получаването на уведомлението 
да представят подробна писмена обосновка за образуването на цената.  

Писмото с искане за обосновка е изпратено на всеки един от участниците на 
04.11.2021 г., като на същия ден всеки един от участниците е потвърдил за неговото 
получаване. Срокът за представяне на писмена обосновка е до 08.11.2021 г. 
включително. 

На 09.11.2021 г. Комисията установи, че „Валкин Лес” ЕООД и „Бергин 13” ООД 
не са представили изисканите им писмени обосновки относно образуването на 
ценовите им предложения. Поради това на основание точка 4 от раздел IV. 
Процедура по разглеждане, оценяване и класиране на представените оферти от 
утвърдената със Заповед № 630/18.10.2021 г. на директора на ТП ДГС «Хисар» 
документация за участие в търга комисията отстранява „Валкин Лес” ЕООД и 

„Бергин 13” ООД от по – нататъшно участие в търга. 
 
Комисията пристъпи към класиране на участниците съобразно ценовите им 

предложения, които отговарят на предварителните условия на продавача. Съгласно 
тръжните условия на продавача офертите се класират по критерия “най – висока 
предложена цена”.  

Въз основа на направените констатации Комисията извърши следното 
класиране:  
 

На първо място – „Рая Лес” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 
Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „Иванка Пашкулова” № 24,  ЕИК 205590884, 
представлявано от Стилиян Велков в качеството му на управител с предложена цена 
за покупка на обявената за продан прогнозно количество дървесина, включена в 
обект № 2126 - 1 31555.00 лв. (тридесет и една хиляди петстотин петдесет и пет лева) 
без включен ДДС. 
 



На второ място – „Стойчев и Син – ДС” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: град Пловдив, р-н „Източен”, ул. „Варшава” № 11, ЕИК 200513439, 
представлявано от Димитър Стойчев в качеството му на управител с предложена 
цена за покупка на обявената за продан прогнозно количество дървесина, включена 
в обект № 2126 – 1 – 28 663.90 (двадесет и осем хиляди шестсотитин шестдесет и три 
лева и деветдсет ст.) без включен ДДС. 
 

 III. Председателят на комисията съобщи публично дружеството обявено за 

купувач на дървесината включена в обекта, след което обяви търга за приключил.  

  След предходните действия, комисията приключи своята работа по 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в настоящия 

търг с тайно наддаване на 09.11.2021 г. в 14:30 ч.  

  Настоящият протокол се състави на 09.11.2021 г. и същият се състои от 7 

(седем) страници.  

  Настоящият протокол се предава на продавача за утвърждаване съгласно 

чл.22, ал.19 от Наредбата, заедно с цялата документация, събрана в хода на 

провеждането на търга с тайно наддаване.  

 

 

 

Председател: 1.____________п*_____________ 

                              / инж. Иван Юнаков / 

 

Членове: 

 

    2.__________п*__________                                    3.____________п*______________ 

/инж. Гриша Дидров /                                    /Станислав Филипов/ 
 

 

    4.________п*____________                                    5.____________п*______________ 

/Милка Каракитукова/                                      /Радостина Робова/ 
 

 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общ Регламент за защита на 

личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 


