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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП-СМОЛЯН 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДГС СЛАВЕЙНО” 

с. Славейно, обл. Смолян, тел.: 0886438076; е-mail: dgsslaveino@ucdp-smolian.com 
БУЛСТАТ: 201619580 ИНД. № 2016195800351 

 
  УТВЪРДИЛ,  
ДИРЕКТОР 
НА ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”:     
……………/п/*..….……  

/инж. Тодор Василев/ 
дата: 15.07.2022 г. 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 15.07.2022 год., комисия, назначена със Заповед № З-24-134/15.07.2022 гoд. на 

Директора на ТП „ДГС Славейно”, в състав: 
 
Председател:  
инж. Борислав Кермедчиев – сп. лесовъдство при ТП „ДГС Славейно”; 
 Членове:  
1. Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП „ДГС Славейно”; 
2. инж. Димитър Узунов – старши лесничей при ТП „ДГС Славейно”; 
3. Веска Костадинова – главен счетоводител при ТП „ДГС Славейно”; 
4. Албена Атанасова – касиер-домакин при ТП „ДГС Славейно”; 
 
се събра на заседание в 09:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Славейно”, с. 

Славейно, за да проведе ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горски територии -
държавна собственост с предмет: „Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, 
кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №2242С, №2243, №2244, 
№2245С, №2246, открит със Заповед № З-24-112/28.06.2022 година на Директора на ТП „ДГС 
Славейно”. 

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 16:30 часа на 14.07.2022 год. са подадени оферти от следните кандидати: 

 
1. „ФОРЕСТ БУЛ” ЕООД, адрес: гр. Смолян, ул. „Наталия” №5, ет. 4, ап. 16, с входирана 

документация с вх. №1/14.07.2022 г., 09:40 ч. за обект №2242С; 

2. ЕТ „АСОС-21-Асен Кокалов”, адрес: с. Давидково, обл. Смолян, общ. Баните, с 

входирана документация с вх. №2/14.07.2022 г., 15:07 ч. за обект №2245С; 

3. „ХАЙТЕК” ООД, адрес: с. Давидково, общ. Баните, „Индустриална зона” №2, ул. 

„Момчил юнак” №8 с входирана документация за участие с вх. № 3/14.07.2022 г., 15:09 ч. за 

обект №2244; 

4. „СС ПАЙН УУД” ЕООД, адрес: гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров” №8, ет. 3, ап. 36, с 

входирана документация с вх. №4/14.07.2022 г., 15:55 ч. за обект №2243; 

5. „СТОБИС ПЕРФЕКТ” ООД, адрес: с. Загражден, общ. Баните, ул. „Чавдар войвода” №7, 

с входирана документация с вх. №5/14.07.2022 г., 16:10 ч. за обект №2246; 

 

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 
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общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

/Наредбата/ и започнаха работа. Направи се служебна проверка за актуалното състояние на 

кандидатите в Търговския регистър. 

При започване на работа на комисията не присъстваха представители на кандидатите. 
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 14.07.2022 
год, видно от която кандидатите не фигурират в нея. 

Комисията направи справка за внесените гаранции за участие в процедурата, постъпили 
по сметка на ТП „ДГС Славейно” до 14.07.2022 г. и установи, че участниците, подали оферти, са 
внесли коректно съответните суми за посочените на плика с офертата обекти. 

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

Комисията отвори офертите, след което разгледа и провери наличието на изискуемите 
документи, съгласно утвърдената документация със Заповед № З-24-112/28.06.2022 година на 
Директора на ТП „ДГС Славейно”. Пликовете с надпис „Ценово предложение” бяха подписани от 
трима от членовете на комисията. Съставиха се таблични регистри за представените от 
кандидатите документи за всеки обект.   

 
1. Комисията отвори плика с офертата на участник „ФОРЕСТ БУЛ” ЕООД, след което 

разгледа и провери наличието на изискуемите документи, съгласно утвърдената документация.  

 
Представените документи от кандидата  „ФОРЕСТ БУЛ” ЕООД са, както следва: 

 
1. Заявление по образец за обект  №2242С – Приложение № 1; 
2. Документ за внесена гаранция за обект №2242С; 
3. Декларация по образец - Приложение №2; 
4. Декларация по образец - Приложение № 3; 
5. Декларация по образец - Приложение №4; 
6. Копия от технологични планове за насажденията, попадащи в обект №2242С; 
7. Плик „Ценово предложение” за обект№2242С. 
 
2. Комисията отвори плика с офертата на участник ЕТ „АСОС-21-Асен Кокалов”, след 

което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, съгласно утвърдената 

документация.  

 
Представените документи от кандидата  ЕТ „АСОС-21-Асен Кокалов” са, както следва: 

 
1. Заявление по образец за обект  №2245С – Приложение № 1; 
2. Документ за внесена гаранция за обект №2245С; 
3. Декларация по образец - Приложение №2; 
4. Декларация по образец - Приложение № 3; 
5. Декларация по образец - Приложение №4; 
6. Копия от технологични планове за насажденията, попадащи в обект №2245С; 
7. Плик „Ценово предложение” за обект№2245С. 
 
3. Комисията отвори плика с офертата на участник „ХАЙТЕК” ООД, след което 

разгледа и провери наличието на изискуемите документи, съгласно утвърдената документация.  
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Представените документи от кандидата  „ХАЙТЕК” ООД са, както следва: 
 
1. Заявление по образец за обект  №2244 – Приложение № 1; 
2. Документ за внесена гаранция за обект №2244; 
3. Декларация по образец - Приложение №2; 
4. Декларация по образец - Приложение № 3; 
5. Декларация по образец - Приложение №4; 
6. Копия от технологични планове за насажденията, попадащи в обект №2244; 
7. Плик „Ценово предложение” за обект№2244. 
 
4. Комисията отвори плика с офертата на участник „СС ПАЙН УУД” ЕООД, след което 

разгледа и провери наличието на изискуемите документи, съгласно утвърдената документация.  

 
Представените документи от кандидата  „СС ПАЙН УУД” ЕООД са, както следва: 

 
1. Заявление по образец за обект  №2243 – Приложение № 1; 
2. Документ за внесена гаранция за обект №2243; 
3. Декларация по образец - Приложение №2; 
4. Декларация по образец - Приложение № 3; 
5. Декларация по образец - Приложение №4; 
6. Копия от технологични планове за насажденията, попадащи в обект №2243; 
7. Плик „Ценово предложение” за обект№2243. 
 
5. Комисията отвори плика с офертата на участник „СТОБИС ПЕРФЕКТ” ООД, след 

което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, съгласно утвърдената 

документация.  

 
Представените документи от кандидата  „СТОБИС ПЕРФЕКТ” ООД са, както следва: 

 
1. Заявление по образец за обект  №2246 – Приложение № 1; 
2. Документ за внесена гаранция за обект №2246; 
3. Декларация по образец - Приложение №2; 
4. Декларация по образец - Приложение № 3; 
5. Декларация по образец - Приложение №4; 
6. Копия от технологични планове за насажденията, попадащи в обект №2246; 
7. Плик „Ценово предложение” за обект №2246. 

 
След разглеждане на офертата Комисията установи следното: 

 
1. „ФОРЕСТ БУЛ” ЕООД, е отбелязал на плика с приложените документи и в 

Заявление – Приложение №1 от документацията, че ще участва за обект №2242С на ТП „ДГС 
Славейно”. Комисията установи, че участникът е представил гаранция за участие за обекта, както 
и плик „Ценово предложение” за обект №2242С.  

2. ЕТ „АСОС-21-Асен Кокалов”, е отбелязал на плика с приложените документи и в 
Заявление – Приложение №1 от документацията, че ще участва за обект №2245С на ТП „ДГС 
Славейно”. Комисията установи, че участникът е представил гаранция за участие за обекта, както 
и плик „Ценово предложение” за обект №2245С.  

3. „ХАЙТЕК” ООД, е отбелязал на плика с приложените документи и в Заявление – 
Приложение №1 от документацията, че ще участва за обект №2244 на ТП „ДГС Славейно”. 
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Комисията установи, че участникът е представил гаранция за участие за обекта, както и плик 
„Ценово предложение” за обект №2244.  

4. „СС ПАЙН УУД” ЕООД, е отбелязал на плика с приложените документи и в 
Заявление – Приложение №1 от документацията, че ще участва за обект №2243 на ТП „ДГС 
Славейно”. Комисията установи, че участникът е представил гаранция за участие за обекта, както 
и плик „Ценово предложение” за обект №2243.  

5. „СТОБИС ПЕРФЕКТ” ООД, е отбелязал на плика с приложените документи и в 
Заявление – Приложение №1 от документацията, че ще участва за обект №2246 на ТП „ДГС 
Славейно”. Комисията установи, че участникът е представил гаранция за участие за обекта, както 
и плик „Ценово предложение” за обект №2246.  

 
Комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата – 

отваряне на Ценово предложение кандидатите, подали оферта във вид и форма, съгласно 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: 

 
1. „ФОРЕСТ БУЛ” ЕООД за обект №2242С на ТП „ДГС Славейно”; 
2. ЕТ „АСОС-21-Асен Кокалов”за обект №2245С на ТП „ДГС Славейно”; 
3. „ХАЙТЕК” ООД за обект №2244 на ТП „ДГС Славейно”; 
4. „СС ПАЙН УУД” ЕООД за обект №2243 на ТП „ДГС Славейно”; 
5. „СТОБИС ПЕРФЕКТ” ООД за обект №2246 на ТП „ДГС Славейно”; 
 
Комисията пристъпи към отваряне на пликове „Ценово предложение”, на допуснатите 

кандидати за съответните обекти. Ценовите предложения на кандидатите отговарят на 
предварително обявените от Възложителя условия и не са над обявените начални цени за 
съответните обекти. 

 
1. За обект №2242С – 7276.15 лв., без ДДС; 
2. За обект №2243 – 6132.02 лв., без ДДС; 
3. За обект №2244 – 77315.19 лв., без ДДС; 
4. За обект №2245 – 3460.96 лв., без ДДС; 
5. За обект №2246 – 7666.95 лв., без ДДС; 

 
Състави се табличен регистър за съответните обекти на предложените от кандидатите 

цени, който е неразделна част от настоящия протокол. 
 

Комисията класира, както следва: 
 
1.  За обект № 2242С с прогнозно количество дървесина от 248,00 куб. м и начална цена в 

размер на 7276.15 лева, без ДДС, както следва: 
На първо място кандидатът: „ФОРЕСТ БУЛ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 120552936, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. 
„Пейо К. Яворов” №12, представлявано от Бойко Емилов Узунски - управител с предложена цена 
в размер на 7276.15 лева /седем хиляди двеста седемдесет и шест лева и петнадесет 
стотинки/, без ДДС. 

На второ място няма класиран кандидат поради неподадени други оферти за обекта. 
 
2. За обект № 2243 с прогнозно количество дървесина от 209,00 куб. м и начална цена в 

размер на 6132.02 лева, без ДДС, както следва: 
На първо място кандидатът: „СС ПАЙН УУД” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 201528344, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. 
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„Кирил Маджаров” №8, ет. 3, ап. 36, представлявано от Сийка Илиева Чолакова - управител с 
предложена цена в размер на 6132.02 лева /шест хиляди сто тридесет и два лева и две 
стотинки/, без ДДС. 

На второ място няма класиран кандидат поради неподадени други оферти за обекта. 
 
3. За обект № 2244 с прогнозно количество дървесина от 2203,00 куб. м и начална цена в 

размер на 77315.19 лева, без ДДС, както следва: 
На първо място кандидатът: „ХАЙТЕК” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция 

по вписванията с ЕИК 175054432, със седалище и адрес на управление: с. Давидково, общ. 
Баните, „Индустриална зона” №2, ул. „Момчил юнак” №8, представлявано от Десислава 
Иванова Димитрова и Васил Маринов Иванов - управители с предложена цена в размер на 
77315.19 лева /седемдесет и седем хиляди триста и петнадесет лева и деветнадевсет 
стотинки/, без ДДС. 

На второ място няма класиран кандидат поради неподадени други оферти за обекта. 
 
4. За обект № 2245С с прогнозно количество дървесина от 117,00 куб. м и начална цена в 

размер на 3460.96 лева, без ДДС, както следва: 
На първо място кандидатът: ЕТ „АСОС-21-Асен Кокалов”, вписано в Търговския регистър 

при Агенция по вписванията с ЕИК 120036784, със седалище и адрес на управление: с. 
Давидково, общ. Баните, обл. Смолян, представлявано от Асен Димитров Кокалов – физическо 
лице-търговец с предложена цена в размер на 3460.96 лева /три хиляди четиристотин и 
шестдесет лева и деветдесет и шест стотинки/, без ДДС. 

На второ място няма класиран кандидат поради неподадени други оферти за обекта. 
 
3. За обект № 2246 с прогнозно количество дървесина от 241,00 куб. м и начална цена в 

размер на 7666.95 лева, без ДДС, както следва: 
На първо място кандидатът: „СТОБИС ПЕРФЕКТ” ООД, вписано в Търговския регистър 

при Агенция по вписванията с ЕИК 200095908, със седалище и адрес на управление: с. 
Загражден, общ. Баните, обл. Смолян, ул. „Чавдар Войвода” №7, представлявано от Бисер 
Митков Янъков и Стоян Сергеев Чонев – управители с предложена цена в размер на 7666.95 
лева /седем хиляди шестстотин шестдесети шест лева и деветдесет и пет стотинки/, без ДДС. 

На второ място няма класиран кандидат поради неподадени други оферти за обекта. 
 
Комисията предлага на директора на ТП „ДГС Славейно” да сключи договори за „Сеч, 

окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни 
количества дървесина” с класираните на първо място участници, както следва: 

 
1. За обект №2242С – „ФОРЕСТ БУЛ” ЕООД; 
2. За обект №2243 – „СС ПАЙН УУД” ЕООД; 
3. За обект №2244 – „ХАЙТЕК” ООД; 
4. За обект №2245С – ЕТ „АСОС-21-Асен Кокалов”; 
5. За обект №2246 – „СТОБИС ПЕРФЕКТ” ООД; 

 
Настоящият протокол съставен на 15.07.2022 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; 
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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. Борислав Кермедчиев / 
Членове: 1. ........../п/*........... / Христо Балабанов / 

2. ........../п/*.............. / инж. Димитър Узунов/ 
3. .........../п/*............. / Веска Костадинова / 

       4. ............/п/*........... / Албена Атанасова /     
 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 15.07.2022 г. 
 

        Подпис …………/п/*.………… 
        ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Славейно”  
  (инж. Тодор Василев) 

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

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
 


