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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  „ШИРОКА ЛЪКА” 

          с. Широка лъка   ул. Перелик №1  4710    ЕИК 2016195800332 

          тел. 030302280/ факс 030302280 

          www.ucdp-smolian.com    dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com 
 

УТВЪРДИЛ, 

                      ДИРЕКТОР на ДГС:..........*.............. 

                                                 (инж. Тодор Кушлев) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Настоящия протокол е съставен от комисията, назначена със Заповед №З-29-17 от 02.02.2023г. 

на Директора на ТП „ДГС – Широка лъка” за да проведе обявената със Заповед №З-29-12 от 13.01.2023г. 

процедура –открит конкурс с предмет: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и 

рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2306 отдел 118,  подотдели „и1”; „к1“ и „л1“; Обект № 

2307, отдел 118,  подотдели „р1” и „с1”; Обект № 2308, отдел 136,  подотдел „б” ; Обект № 2309, отдел 

136,  подотдел „в”, включени в КЛФ 2023г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Широка 

лъка”, и да извърши оценка на депозираните оферти и класиране на участниците в конкурса. 

На 02 февруари 2023г. от 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС – Широка лъка“, 

се събра комисия в следния състав: 

Председател: 

1. инж. Веселин Калфов – зам. директор ТП „ДГС Широка лъка”; 

Членове: 

2. Красимира Генкова – юрисконсулт ТП „ДГС Широка лъка”; 

3. Севда Дишлиева –  гл. счетоводител ТП „ДГС Широка лъка”; 

4. инж. Радка Кехайова – старши лесничей ТП „ДГС Широка лъка”; 

5. инж. Николая Никова – лесничей ТП „ДГС Широка лъка”; 

 

На председателя на комисията бе предоставено извлечение от водения Регистър.  

След като членовете на комисията се запознаха с имената на лицата, заявили участие в търга с 

тайно наддаване от предоставеното извлечение на регистъра, същите подписаха декларация по чл.21, 

ал.6 от Наредбата 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 (Обн. 

ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ бр.90 от 16.11.2012г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г., 

изм. ДВ бр.55 от 07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019г. ), за краткост по нататък в протокола 

“Наредбата“. 

 Председателят на комисията откри процедурата за провеждане на търга с тайно наддаване. 

 I.ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ/ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА  

Видно от предоставеното извлечение от Регистъра на офертите (предложенията) на ТП „ДГС – 

Широка лъка“, в срока, определен за подаване на оферти за участие в процедурата, са постъпили 4 

(четири) броя оферти, регистрирани както следва:  

1. "СС ПАЙН УУД" ЕООД – оферта с рег.№Вх-29-41/ 31.01.2023г. в 09:28 ч.; за обект №2309 

2. "СС ПАЙН УУД" ЕООД – оферта с рег.№Вх-29-42/ 31.01.2023г. в 09:30 ч.; за обект №2308 

3. „ТОНИБОН – 71“ ЕООД – оферта с рег.№Вх-29-43/ 31.01.2023г. в 10:02 ч.; за обект №2306 
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 4. „ТОНИБОН – 71“ ЕООД – оферта с рег.№Вх-29-44/ 01.02.2023г. в 14:49 ч.; за обект №2307 

  

При започване работата на комисията не присъстват представители на участниците. 

 

 II.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ.  

 

С оглед на предварително обявените от Възложителя условия, комисията пристъпи към отваряне 

на получените пликове с документация за участие, по реда на тяхното постъпване, както следва.  

 

1. Документи, представени от участника –  "СС ПАЙН УУД" ЕООД ЗА ОБЕКТ №2309 

• Заявление за участие – по образец - Приложение № 1;  

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на дейности 

в горските територии – по образец - Приложение №2;  

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – 1 (един) брой, за обект №2309;  

• Документ за внесена гаранция за участие;  

• Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към дата 27.01.2023г.  

• Копия от Свидетелства за правоспособност за работа с БМТ и храсторези на две лица;  

• Копие от Свидетелство за правоспособност за работа с колесни и верижни трактори на едно 

лице;  

• Копия от Свидетелства за регистрация на ЗГТ и от талони за технически прегледи на два броя 

БМТ;  

• Копия от Свидетелство за регистрация на ЗГТ и знак за технически преглед на един брой горски 

влекач;  

• Копие от Сертификат ISO 9001:2015 за дърводобив;  

• Копия от удостоверение №9407/ 07.12.2020г. на ИАГ по чл.241 от ЗГ и №9656/25.07.2013г. на 

ИАГ по чл.235 от ЗГ. 

• Договор за наем на два броя коне от 01.07.2022г. до  01.07.2024 год.; 

• Паспорт №1058562 от БАБХ на един брой кон; 

• Свидетелство за съдимост; 

 

2. Документи, представени от участника –  "СС ПАЙН УУД" ЕООД ЗА ОБЕКТ №2308 

• Заявление за участие – по образец - Приложение № 1;  

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на дейности 

в горските територии – по образец - Приложение №2;  

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – 1 (един) брой, за обект №2308;  

• Документ за внесена гаранция за участие;  

• Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към дата 27.01.2023г.  

• Копия от Свидетелства за правоспособност за работа с БМТ и храсторези на две лица;  

• Копие от Свидетелство за правоспособност за работа с колесни и верижни трактори на едно 

лице;  

• Копия от Свидетелства за регистрация на ЗГТ и от талони за технически прегледи на два броя 

БМТ;  

• Копия от Свидетелство за регистрация на ЗГТ и знак за технически преглед на един брой горски 

влекач;  

• Копие от Сертификат ISO 9001:2015 за дърводобив;  

• Копия от удостоверение №9407/ 07.12.2020г. на ИАГ по чл.241 от ЗГ и №9656/25.07.2013г. на 

ИАГ по чл.235 от ЗГ. 

• Договор за наем на два броя коне от 01.07.2022г. до  01.07.2024 год.; 

• Паспорт №1058562 от БАБХ на един брой кон; 

• Свидетелство за съдимост;  

 

3. Документи, представени от участника – . "ТОНИБОН - 71" ЕООД ЗА ОБЕКТ №2307 

• Заявление за участие – по образец - Приложение № 1;  
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• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на дейности 

в горските територии – по образец - Приложение №2;  

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – 1 (един) брой, за обект №2307; 

 

4. Документи, представени от участника – . "ТОНИБОН - 71" ЕООД ЗА ОБЕКТ №2306 

• Заявление за участие – по образец - Приложение № 1;  

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на дейности 

в горските територии – по образец - Приложение №2;  

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – 1 (един) брой, за обект №2306; 

 

Комисията приключи публичното обявяване на представените документи от участниците и 

обсъди редовността им. 

 

 III.ДОПУСКАНЕ на УЧАСТНИЦИТЕ ДО ПО НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА.  

След направената проверка по представените документи, комисията констатира, че:  

1. Участникът "СС ПАЙН УУД" ЕООД е представил всички изискуеми документи, оформени и 

попълнени за обект №2308 и обект №2309, съгласно изискванията на Наредбата и на Възложителя, 

посочени в утвърдената документация за участие, поради което единодушно ги допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 2. Участникът "ТОНИБОН - 71" ЕООД е представил всички изискуеми документи, оформени и 

попълнени за обект №2306 и обект №2307, съгласно изискванията на Наредбата и на Възложителя, 

посочени в утвърдената документация за участие, поради което единодушно ги допуска до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

 Комисията обяви публично взетите решения и пристъпи към отваряне на пликовете с 

„ценово предложение“ на допуснатите участници, както следва: 

 

 IV. КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2306  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е един участник, предложил обща цена за 

извършване на дейностите, както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в 

лева без ДДС 
Класиране 

1. "ТОНИБОН - 71" ЕООД 57 854,00 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни комисията, съобразявайки се с обявения критерий на Директора 

на ТП „ДГС-Широка лъка“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно ценово 

предложение, което е по-малко от обявената начална цена, единодушно класира за Обект № 2306:  

На първо място – участникът "ТОНИБОН - 71" ЕООД, предложил цена за изпълнение на 

дейността в размер на 57 854,00 лв.(Петдесет и седем хиляди осемстотин петдесет и четири лева) без 

ДДС.  

2. ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2307  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е един участник, предложил обща цена за 

извършване на дейностите, както следва: 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в 

лева без ДДС 
Класиране 

1. "ТОНИБОН - 71" ЕООД 22 289,82 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни комисията, съобразявайки се с обявения критерий на Директора 

на ТП „ДГС-Широка лъка“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно ценово 

предложение, което е равно на обявената начална цена, единодушно класира за Обект № 2307:  
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На първо място – участникът "ТОНИБОН - 71" ЕООД, предложил цена за изпълнение на 

дейността в размер на 22 289,82 лв.( Двадесет и две хиляди двеста осемдесет и девет лева и осемдесет и 

две стотинки) без ДДС. 

 

3. ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2308 

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е един участник, предложил обща цена за 

извършване на дейностите, както следва: 

№ по ред Наименование на участника 
Предложена цена в 

лева без ДДС 
Класиране 

1. "СС ПАЙН УУД" ЕООД 6 666,66 I-во място 

 

 Видно от горе изложените данни комисията, съобразявайки се с обявения критерий на Директора 

на ТП „ДГС-Широка лъка“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно ценово 

предложение, което е по-малко от обявената начална цена, единодушно класира за Обект № 2308:  

На първо място – участникът "СС ПАЙН УУД" ЕООД, предложил цена за изпълнение на 

дейността в размер на 6 666,66 лв.(Шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и шест 

стотинки) без ДДС.  

 

4. ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2309 

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е един участник, предложил обща цена за 

извършване на дейностите, както следва: 

№ по ред Наименование на участника 
Предложена цена в 

лева без ДДС 
Класиране 

1. "СС ПАЙН УУД" ЕООД 5 699,00 I-во място 

 

 Видно от горе изложените данни комисията, съобразявайки се с обявения критерий на Директора 

на ТП „ДГС-Широка лъка“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно ценово 

предложение, което е по-малко от обявената начална цена, единодушно класира за Обект № 2309:  

На първо място – участникът "СС ПАЙН УУД" ЕООД, предложил цена за изпълнение на 

дейността в размер на 5 699,00 лв.(Пет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева) без ДДС.  

 

 Протоколът, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на търга се предоставя 

на Директора на ТП „ДГС–Широка лъка” за одобрение по установения в Наредбата ред. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ……………*……..……..  

                                       (инж. Веселин Калфов) 

 ЧЛЕНОВЕ:  

1. ……………*……..….  

        (Красимира Генкова)  

 

2. ……………*……….…….  

         (инж. Радка Кехайова)  

 

3. ……………*…………….  

          (инж. Николая Никова) 

 

4.   ……………*.…………….  

              (Севда Дишлиева)  

 

*налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


