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ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 

 
 

 

 

Утвърдил:................./п/*.................... 

 /Директор ДГС инж. Христо Колев/ 

Дата: 07.02.2023г. 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

 
от дейността на комисията, съставен 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  и назначена със 

Заповед №3-12-65/06.02.2023г. на Директора на ТП „ДГС-Клисура” за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти за участие в открит конкурс с предмет: 

„Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, 

кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2312, Обект №2313 и Обект 

№2315 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Клисура” – „ЮЦДП”, гр. 

Смолян”, открит със Заповед №З-12-26/18.01.2023г. 

  

Днес, 06.02.2023г. в 13:30 часа в административната сграда на Държавно горско стопанство 

Клисура, адрес: гр. Клисура, ул. „20 – ти април” №26 на открито заседание се събра комисия, 

назначена със Заповед №3-12-65 от 06.02.2023г. на Директора на ТП „ДГС - Клисура” в състав: 

 

1. Христо Стефанов на длъжност „пом. лесничей” в ТП „ДГС-Клисура” - Председател на  

комисията; 

2. Радослава Стефанова на длъжност „юрисконсулт” в ТП „ДГС-Клисура” /юрист/ -  член на 

комисията; 

3. Анелия Атанасова на длъжност „главен счетоводител” в ТП „ДГС-Клисура” /икономист/  – 

член на комисията. 
за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти на участниците в откритата 

процедура - открит конкурс с предмет: „Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти 

по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект 

№2312, Обект №2313 и Обект №2315 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-

Клисура” – „ЮЦДП”, гр. Смолян”. 

Заседанието бе открито от председателя на комисията, който съобщи, че за провеждане на 

процедурата са валидни разпоредбите на 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-долу 

Наредбата. 
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 Комисията провери и установи, че в срока, определен за получаване на оферти са постъпили   

2 (две) оферти, както следва:  

 

1. Оферта с Вх. №1/01.02.2023г., 11:15 ч. от  „ВАЛКИН ЛЕС” ЕООД; 

2. Оферта с Вх. №3/02.02.2023г., 10:45 ч. от  „КОНСТАНТИН ЛЕС - КЛИСУРА” ЕООД 

 

На откритото заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

Резултати от работата на комисията:  
 

І. Разглеждане на документите, съдържащи се в офертите: 

 
Офертите на участниците са представени в непрозрачен плик, запечатан и с 

ненарушена цялост. Отклонения не бяха констатирани. Комисията пристъпи към 

отваряне на офертите и провери съдържанието им съгласно изискванията на чл. 18 от 

Наредбата. Комисията провери информацията, посочена в заявленията на участниците, 

за която има служебен достъп. Извършена бе проверка за актуалното състояние на 

юридическите лица на участниците на  интернет страницата на Агенция по вписванията 

- „търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел”, както и на 

интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите за валидността на 

декларираните удостоверения за регистрация на участниците в публичния регистър 

по чл. 241 от Закона за горите за дейността – добив на дървесина. От проверката бе 

установено следното: 

1. Участникът „ВАЛКИН ЛЕС” ЕООД е вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК115765231, със 

седалище и адрес на управление:  гр. Стамболийски, п.к. 4210, Община Стамболийски, 

Област Пловдив, ул. Шовальов № 5, ет. 1, ап. 2, с управител Сергей Кичуков. Вписан е в 

регистъра на ИАГ и притежава Удостоверение №351-2/25.01.2012г. 

2. Участникът „КОНСТАНТИН ЛЕС - КЛИСУРА” ЕООД е вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 

200892380, със седалище и адрес на управление:  гр. Клисура, п.к. 4341, Община Карлово, 

Област Пловдив, ул. Цана Червенакова № 8, с управител Константин Андонов. Вписан е в 

регистъра на ИАГ и притежава Удостоверение №2487/07.06.2012г 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертите: 

 

След разглеждане на представените документи в офертите на участниците, Комисията 

установи следното: 

- участникът „ВАЛКИН ЛЕС” ЕООД е заявил, че подава офертата си за Обект №2312 и 

Обект №2315; 

- участникът „КОНСТАНТИН ЛЕС - КЛИСУРА” ЕООД е заявил, че подава офертата си за 

Обект №2313.  

Комисията провери и установи, че в пликовете с офертите на участниците са представени 

всички документи в съответствие с изискванията на заповедта за откриване на конкурса, 
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утвърдените конкурсни условия и Наредбата. Разгледани по същество и в съвкупност  офертите 

СЪОТВЕТСТВАТ с изискванията, поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предвид това участниците –  

„ВАЛКИН ЛЕС” ЕООД и „КОНСТАНТИН ЛЕС - КЛИСУРА” ЕООД следва да бъдат 

ДОПУСНАТИ до отваряне на пликове „Ценово предложение” за обектите, за които са подали 

оферта. 

Участникът „ВАЛКИН ЛЕС” ЕООД е посочил в заявлението си за участие – Приложение 

№1 от съответстващата конкурсна документация, че подава офертата си за Обект №2312 и 

Обект №2315 от предмета на открития конкурс. Заявил е че е внесъл гаранции за двата обекта. 

При проверка в плика, съдържащ документите за участие в конкурса, комисията установи, че е 

представен Плик „Ценово предложение“ единствено за Обект №2315. В Раздел ІІІ, т.1.5 от 

утвърдената конкурсна документация Възложителят е поставил следното изискване: 

„участниците да представят запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, 

наименованието на участника и обекта, за който той подава оферта. Пликът „Ценово 

предложение” съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на участника – 

Приложение №5.  ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ, ЗА КОЙТО УЧАСТВА, СЕ ИЗГОТВЯ ОТДЕЛЕН ПЛИК. 

Цената се предлага в български лева, без включен ДДС с точност до втория знак от 

десетичната запетая“. Всъщност участникът не предлага цена за изпълнение на дейността в 

обект №2312.   

Предвид установеното, че участникът „ВАЛКИН ЛЕС” ЕООД не е представил плик с 

надпис „Ценово предложение” за Обект №2312, то следва да бъде отстранен от конкурса в 

ЧАСТТА ЗА Обект №2312. Предвид изложеното и на основание чл.22, ал.4, т.3 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, във връзка с чл.19, ал.2 от същата Наредба, във връзка Раздел ІІІ, т.1.5 от 

утвърдената конкурсна документация, комисията ОТСТРАНЯВА участника „ВАЛКИН 

ЛЕС” ЕООД от конкурса в ЧАСТТА ЗА Обект №2312. 
 

ІІ. Отваряне на Плик „Ценово предложение”  
 

Комисията пристъпи към отваряне на Пликове „Ценово предложение” на допуснатите 

участници:   
Участникът „ВАЛКИН ЛЕС” ЕООД предлага цена за извършване на дейността – добив на 

дървесината от Обект №2315 от 66 818,51лв. (шестдесет и шест хиляди осемстотин и 

осемнадесет лева и петдесет и една стотинки), без включен ДДС. 
Участникът „КОНСТАНТИН ЛЕС - КЛИСУРА” ЕООД предлага цена за извършване на 

дейността – добив на дървесината от Обект №2313 от 25 041,82 лв. (двадесет и пет хиляди 

четиридесет и един лева и осемдесет и две стотинки), без включен ДДС.  
 

ІІІ. КЛАСИРАНЕ 
 

1. Комисията прие, че представените ценови предложения съответстват на изискванията, 

поставени от възложителя и пристъпи към класиране. 

Комисията определи класирането по Обекти, както следва: 
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ЗА ОБЕКТ № 2313 
 

І-во място - „КОНСТАНТИН ЛЕС - КЛИСУРА” ЕООД с предложена цена за извършване 

добива на дървесината от обект №2313 от 25 041,82 лв. (двадесет и пет хиляди четиридесет и 

един лева и осемдесет и две стотинки), без включен ДДС. 
 

ЗА ОБЕКТ № 2315 
 

І-во място - „ВАЛКИН ЛЕС” ЕООД с предложена цена за извършване добива на 

дървесината от обект №2315 от 66 818,51лв. (шестдесет и шест хиляди осемстотин и 

осемнадесет лева и петдесет и една стотинки), без включен ДДС.  
 

Комисията предлага на Възложителя за Изпълнители за извършване на дейността, предмет на 

открития конкурс, по обекти да бъдат избрани класираните на първо място участници. 

 

Работата на комисията приключи на 07.02.2023г. и протокола се предава на възложителя на 

07.02.2023г.  

 

Настоящият протокол следва да бъде предаден за утвърждаване заедно с цялата 

документация, събрана в хода на провеждане на открития конкурс на Директора на ТП „ДГС-

Клисура”. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

Председател: 1............../п/*...................... /Христо Стефанов/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

2............../п/*..................... /Радослава Стефанова/     3................/п/*..................../Анелия Атанасова/ 

 

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


