
 

 

  
 
УТВЪРДИЛ, 
ДИРЕКТОР на ДГС:   /п/* 
               (инж. Светозар Мечков)  
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

Настоящия протокол е съставен от комисията, назначена със Заповед №З-07-543 от 

15.12.2022г. на Директора на ТП „ДГС – Борино” за да проведе обявената със Заповед №З-

07-515 от 29.11.2022г. процедура –открит конкурс с предмет: „Продажба на стояща 

дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект с №2316, 

горска територия – държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС -Борино“”, и да 

извърши оценка на депозираните оферти и класиране на участниците в конкурса.  

 

На 15 декември 2022г. от 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС – 

Борино“, се събра комисия в следния състав:          

            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Октай Алиев – Заместник директор при ТП „ДГС – Борино” 

          ЧЛЕНОВЕ:  1. Димитринка Измирлиева  – Юрисконсулт при ТП „ДГС – Борино” 

                                  2. инж. Сейди Хърлов – Лесничей при ТП „ДГС – Борино” 

                                  3. Николай Диков –– Спец. лес-во – помощник лесничей при ТП „ДГС – 

Борино” 

                                  4. Байрям Алиев – Касиер - счетоводство при ТП „ДГС – Борино” 

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 конкурса.  

 

I.ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ/ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

Видно от предоставеното извлечение от Регистъра на офертите (предложенията)  на 

ТП „ДГС-Борино“, в срока, определен за подаване на оферти за участие в процедурата, са 

постъпили 5 (пет)  броя оферти, регистрирани както следва: 

1. "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД – оферта с рег.№Вх-07-1048/14.12.2022г. в 14:35 ч.;  

2. "СТАМБОЛИ" ЕООД – оферта с рег.№Вх-07-1049/14.12.2022г. в 15:47 ч.;  

3. "САЯ ГРУП" ЕООД – оферта с рег.№Вх-07-1050/14.12.2022г. в 15:49 ч.;  

4. "ДОСПАТЛЕС" ЕАД – оферта с рег.№Вх-07-1051/14.12.2022г. в 16:21 ч.;  

5. ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ" – оферта с рег.№Вх-07-1052/14.12.2022г. в 16:24 ч.  

 

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 – "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД: 

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

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3, б. „а“, „г“ и „е“ от 
Наредбата за възлагане на дейности в горските територии – по образец - Приложение №2; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3, б. „б“, „в“, „д“ и „ж“ от 

Наредбата за възлагане на дейности в горските територии – по образец - Приложение №3; 

• Техническо предложение за изпълнение на дейността, предмет на конкурса – по 

образец – Приложение №4; 

• Копие от Удостоверение №РДГ13-9108/13.12.2022г. на РДГ – Смолян за регистриран 

обект по чл.206 от ЗГ; 

• Обобщена справка за постъпилата, преработената и експедираната дървесина през 
2021г. в обекта по чл.206; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”. 

 

2. Документи, представени от участника – "СТАМБОЛИ" ЕООД: 

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

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3, б. „а“, „г“ и „е“ от 
Наредбата за възлагане на дейности в горските територии – по образец - Приложение №2; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3, б. „б“, „в“, „д“ и „ж“ от 

Наредбата за възлагане на дейности в горските територии – по образец - Приложение №3; 

• Техническо предложение за изпълнение на дейността, предмет на конкурса – по 

образец – Приложение №4; 

• Копие от Удостоверение №РДГ13-9110/13.12.2022г. на РДГ – Смолян за регистриран 

обект по чл.206 от ЗГ; 

• Обобщена справка за постъпилата, преработената и експедираната дървесина през 
2021г. в обекта по чл.206; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”. 

 

3. Документи, представени от участника – "САЯ ГРУП" ЕООД: 

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

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3, б. „а“, „г“ и „е“ от 
Наредбата за възлагане на дейности в горските територии – по образец - Приложение №2; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3, б. „б“, „в“, „д“ и „ж“ от 

Наредбата за възлагане на дейности в горските територии – по образец - Приложение №3; 

• Техническо предложение за изпълнение на дейността, предмет на конкурса – по 

образец – Приложение №4; 

• Копие от Удостоверение №РДГ13-9005/09.12.2022г. на РДГ – Смолян за регистриран 

обект по чл.206 от ЗГ; 

• Обобщена справка за постъпилата, преработената и експедираната дървесина през 
2021г. в обекта по чл.206; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”. 

 

4. Документи, представени от участника – "ДОСПАТЛЕС" ЕАД: 

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

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3, б. „а“, „г“ и „е“ от 
Наредбата за възлагане на дейности в горските територии – по образец - Приложение №2 – 

3 (три) броя; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3, б. „б“, „в“, „д“ и „ж“ от 

Наредбата за възлагане на дейности в горските територии – по образец - Приложение №3– 

3 (три) броя; 

• Техническо предложение за изпълнение на дейността, предмет на конкурса – по 

образец – Приложение №4; 



 

 

• Копие от Удостоверение №РДГ13-8866/05.12.2022г. на РДГ – Смолян за регистриран 

обект по чл.206 от ЗГ; 

• Обобщена справка за постъпилата, преработената и експедираната дървесина през 
2021г. в обекта по чл.206; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”; 

• Копие от пълномощно с нотариална заверка на подписа рег.№265/01.02.2022г. по 

описа на Невена Кулишева, Нотариус в район на действие на РС – Смолян, рег.№122 в НК; 

• Документ за внесена гаранция за участие. 

 

5. Документи, представени от участника – ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ": 

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

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3, б. „а“, „г“ и „е“ от 
Наредбата за възлагане на дейности в горските територии – по образец - Приложение №2; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3, б. „б“, „в“, „д“ и „ж“ от 

Наредбата за възлагане на дейности в горските територии – по образец - Приложение №3; 

• Техническо предложение за изпълнение на дейността, предмет на конкурса – по 

образец – Приложение №4; 

• Копие от Удостоверение №РДГ09-10673/28.11.2022г. на РДГ – Пазарджик за 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ; 

• Обобщена справка за постъпилата, преработената и експедираната дървесина през 
2021г. в обекта по чл.206; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”. 

 

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 

всички участници са представили всички изискуеми документи, оформени и попълнени 

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 взетото решение и пристъпи към отваряне на 

пликовете с „ценово предложение“ на допуснатите участнци, както следва: 

 

IV. КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2316  

Допуснати до разглеждане на ценовите предложения са петима участници, 

предложили цени, както следва: 

 

1. Показател К1 от комплексната оценка – Цена за закупуване на дървесина на 

корен 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в лв. без 

ДДС 

1. „ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ” ЕООД 111 090,00 

2. „СТАМБОЛИ“ ЕООД 100 501,00 

3. „САЯ ГРУП“ ЕООД 114 000,00 

4. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД 140 000,00 

5. ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“ 126 600,00 



 

 

 

2. Показател К2 от комплексната оценка – Цена за извършване на комплексна 

дейност – добив на дървесина 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в лв. без 

ДДС 

1. „ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ” ЕООД 1,00 

2. „СТАМБОЛИ“ ЕООД 3 679,00 

3. „САЯ ГРУП“ ЕООД 4 000,00 

4. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД 4 076,00 

5. ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“ 4 900,00 

 

Комисията констатира, че предложената цена за извършване на комплексна дейност – 

добив на дървесина от участника „ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ“ ЕООД е с 99,97 на сто по-благоприятна 

от средната стойност на предложенията на всички участници, поради което на основание чл.22, 

ал.10 от Наредбата изиска представяне на писмена обосновка за начина на образуване на 

същата, като даде срок от 3 (три) работни дни.  

На 16.12.2022г. е постъпил плик с рег.№ Вх-07-1055/16.12.2022г., съдържащ писмена 

обосновка. При разглеждане на същата комисията констатиа, че участникът се позовава на: 

икономичност при изпълнение на дърводобива и оригиналност на решението за извършване на 

дейността (добива на дърва нямало да натовари икономически и финансово дейността на 

дружеството, тъй като дърводобива като цяло щял да се извършва на цели стъбла, трупите ще 

се разкрояват на скада, при което ще се получат дървата за огрев, като успоредно с добива  на 

строителна дървесина ще се добиват и дървата за огрев). Участникът посочва, че е търсил и 

социален ефект, тъй като иска да помогне при добива на дърва за местното население.  

Така представената обосновка обаче не съдържа конкретни обстоятелства и данни за 

начина на образуване на цената, за включените в нея разходи (нормативно определени – за 

трудово възнаграждение, осигуровки, данъци и т.н., както и предвидими разходи, съществено 

необходими за извършване на дейността – горива, транспорт и т.н.), които да обосноват 

обективното наличие на твърдяната от участника икономичност при изпълниние на дейността. 

Обективна икономичност е налице, когато дейността се извършва с най-малко разходи за 
ресурси. Твърдението на участника, че изпълнението при така посочената от него цена няма да 

натовари икономически или финансово дружеството е субективно и неподкрепено с каквито и 

да било доказателства.  

Не са налице и обстоятелства и конкретни доказателства относно оригиналност при 

изпълнение на дейността. Описаният начин на извършване на дърводобива е по същността си 

изброяване на основните етапи и действия при извършване на добив въобще. А желанието да 

бъде постигнат социален ефект е още едно субективно обстоятелство, което не е предвидено 

като нормативно основание за  приемане на необосновано ниски цени. 

С оглед на горепосочените факти и обстотяелства, комисията единодушно приема, че 

дадената обосновка и посочените в нея обстотяелства са необективни и не обосновават по 

никакъв начин дадената от участника цена, поради което на осн. Чл.22, ал.12, предл. Второ от 

Наредбата го отстранява от участие в процедурата. 

Комисията пристъпи към оценка и класиране на предложенията на останалите участници в 

конкурса. 

Съобразно предложените от участниците цени – Показател К1 и Показател К2 от 

коплексната оценка и в съответствие с утвърдената формула, получените точки по показатели и 

общо, са както следва: 

 

 

 



 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

участника 

К1 – цена за 

закупуване на 

стояща 

дървесина на 

корен 

К1 уч     х 80 

           К1 макс 

К2 – цена за 

дейност-добив 

на дървесина 

К2 мин     х 20 

      К2 уч 

Комплексна 

оценка 

К1 + К2 

1. „СТАМБОЛИ“ ЕООД 57,43 20,00 77,43 

2. „САЯ ГРУП“ ЕООД 65,14 18,40 83,54 

3. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД 80,00 18,05 98,05 

4. ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“ 72,34 15,02 87,36 

 

С оглед на получените комплексни оценки, комисията класира на първо и второ място 

следните участници: 

• На първо място – участникът „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, с получени точки съобразно 

утвърдената формула 98,05 (деветдесет и осем цяло нула пет) точки.  

• На второ място – участникът ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“, с получени точки съобразно 

утвърдената формула 87,36 (осемдесет и седем цяло тридесет и шест) точки.  

 

 

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

предоставя на Директора на ТП „ДГС–Борино” за одобрение по установения в Наредбата ред. 
 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………./п/*…………..       

                             (инж. Октай Алиев)                                           

  

ЧЛЕНОВЕ:  1. ……………/п/*………….           

                     (Димитринка Измирлиева) 

 

                     2. ……………/п/*………….           

                         (инж. Сейди Хърлов)                                 

         

                     3. ……………/п/*………….       

                 (Николай Диков) 

 

                    4. ……………/п/*………….    

                             (Байрям Алиев) 

 

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

 (Регламент (ЕС) 2016/679)  

 

 

 


