
 

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

/инж. Станко Делиянчев/ 
дата: 11.12.2020 г.       

 
 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 08.12.2020 год., комисия, назначена със Заповед № 232 / 08.12.2020 гoд. на 

Директора на ТП ДГС „Смолян”, в състав: 
 
Председател:  

  инж. Велизар Сергеев Младенов – зам. директор при ТП ДГС „Смолян” 
 
 Членове:  

1. Сърма Младенова Вървешева – счетоводител при ТП ДГС „Смолян”; 
2. Христо Лазаров Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”; 
3. инж. Георги Райчев Гаджев – гл. инженер при ТП ДГС „Смолян”; 
4. инж. Гергана Емилова Шехова – лесничей при ТП ДГС „Смолян”, 

 
се събра на заседание в 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, гр. 

Смолян, бул. „България” № 83, за да проведе открит конкурс с предмет: „Сеч, окастряне, 
разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на 
корен” от обекти №№ 2101 /отдели 36-а, 37-д/, 2102 /отдели 52-е, 193-а1/, 2103 /отдели 183-н, 
183-о/, 2104 /отдел 187-к/, 2105 /отдели 193-ж, 193-щ/, 2106 /отдели 2033-ш, 2034-ш, 2035-д /, 
2107с /отдел 2042-з/, 2108 /отдели 2042-т, 2042-х/, 2109 /отдели 2051-е1, 2051-ж1, 2051-н1/, 
2110 /отдел 3121-з/ и 2111 /отдел 3122-к/, открит със Заповед  № 220 / 19.11.2020 година на 
Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

 
Комисията получи извлечение от регистъра с участниците, подали оферти за участие в 

обявената процедура.  
Видно от представения списък на подадените оферти за участие в открития конкурс, в 

определения срок до 17.00 часа на 07.12.2020 год. са подадени оферти от следните кандидати: 
 
1. „ЧИКО – С“ ЕООД, град Смолян, ул. „Наталия” № 5, ет.4, ап.16, входирана 

документация за участие с вх. № 16 / 04.12.2020 г., 16:40 ч. за обект № 2106 /отдел 
2033-ш, 2034-ш, 2035-д /, на ТП ДГС „Смолян”. 

2. ЕТ„ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА”, с.Смилян, ул. „Пейо Яворов” № 16, входирана 
документация за участие с вх. № 22 / 07.12.2020 г., 13:16 ч. за обект № 2103 /отдели 
183-н, 183-о/, на ТП ДГС „Смолян”. 

3. „ЕВТИМОВ” ЕООД, град Смолян, ул. „Липа” № 6, входирана документация за участие 
с вх. № 25 / 07.12.2020 г., 14:55 ч. за обекти №№ 2101 /отдели 36-а, 37-д/, 2107с 
/отдел 2042-з/, на ТП ДГС „Смолян”. 



 

4. „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД, град Смолян, ул. „Шеста” № 10, входирана документация 
за участие с вх. № 27 / 07.12.2020 г., 15:33 ч. за обект № 2109 /отдели 2051-е1, 2051-
ж1, 2051-н1/, на ТП ДГС „Смолян”. 

5. „СС ПАЙН УУД” ЕООД, град Смолян, ул. „Кирил Маджаров” № 8, входирана 
документация за участие с вх. № 31 / 07.12.2020 г., 16:11 ч. за обект № 2102 /отдели 
52-е, 193-а1/, 2110 /отдел 3121-з/ на ТП ДГС „Смолян”. 

6. „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД, град Смолян, ул. „П. Яворов” № 12, входирана документация за 
участие с вх. № 33 / 07.12.2020 г., 16:24 ч. за обекти №№ 2105 /отдели 193-ж, 193-щ/ и 
2111 /отдел 3122-к/, на ТП ДГС „Смолян”. 

7. „БАРИ - ТРАНС” ЕООД, град Смолян, ул. „Тракия” № 18, входирана документация за 
участие с вх. № 37 / 07.12.2020 г., 16:34 ч.  за обекти №№ 2101 /отдели 36-а, 37-д/, 
2102 /отдели 52-е, 193-а1/, 2103 /отдели 183-н, 183-о/, 2104 /отдел 187-к/, 2105 
/отдели 193-ж, 193-щ/, 2106 /отдели 2033-ш, 2034-ш, 2035-д /, 2107с /отдел 2042-з/, 
2108 /отдели 2042-т, 2042-х/, 2109 /отдели 2051-е1, 2051-ж1, 2051-н1/, 2110 /отдел 
3121-з/ и 2111 /отдел 3122-к/, на ТП ДГС „Смолян”. 

 
Всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации съгласно чл. 21, ал. 6 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/ и започна работа. Направи се служебна проверка за актуалното състояние на 
участниците в Търговския регистър в регистъра за частна лесовъдска практика при 
Изпълнителната агенция по горите. Комисията провери дали участниците са подали заявления 
по чл. 38, ал. 4 от Наредбата в срок до 01.10.2020 год. 

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 08.12.2020 
год. Никой от участниците не фигурира в нея. 

 
При започване на работа на комисията не присъстваха представители на участниците 

подали оферти за участие. 
Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от Наредбата, всеки участник има право да 

присъства лично или чрез упълномощен представител при работата на комисията след 
представяне на документ за самоличност и пълномощно от представлявания – когато е 
приложимо. 

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата комисията пристъпи към отваряне на офертите по 
реда на постъпване:   
 

Комисията отвори плика с офертата на участник „ЧИКО - С ” ЕООД, оповести 
съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписни от член на комисията. 

 
Представените документи от участник „ЧИКО - С” ЕООД са, както следва: 

1. Заявление по образец за обект № 2106 – Приложение № 1, подписано и подпечатано от 
управителя на дружеството.  



 

2. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
4. Декларация по чл.18, ал.1, т.3 – Приложение № 4, подписана и подпечатана от участника. 
5. Платежно нареждане за Кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2106 на 
04.12.2020 год. при Обединена българска банка  – документ генериран от система за интернет 
банкиране на Обединена Българска банка.  
6. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори „ЧИКО - С” ООД – копие, 
заверено от участника. 
7. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези с рег. № 0010850 / 
12.12.2011 г., издадено на Сава Сашов Инджов– копие, заверено от участника.  
8. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези с рег. № 0016815 / 
03.12.2014 г., издадено на Ивелин Митков Копитев – копие, заверено от участника. 
9. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника с 
рег. № 0031297 / 20.05.2009 г., издадено на Венцислав Здравков Кокитев – копие, заверено от 
участника. 
10. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – с рег. № СМ 00477 – копие, 
заверено от участника. 
11. Знак за технически преглед № 0458744 на ЗГТ с рег. № СМ 00477 / 09.10.2020 г. – копие, 
заверено от участника. 
12. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ STIHL MС250 с рег. № СМ 
01168 А – копие, заверено от участника. 
13. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 01168 А, 
серия СМ № 000224 – копие, заверено от участника. 
14. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ Хускварна 135 с рег. № 
СМ 01170 А – копие, заверено от участника. 
15. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 01170 А, 
серия СМ № 00226 – копие, заверено от участника. 
16. Договор за покупко - продажба на животни – копие, заверено от участника. 
17. Талон за регистрация на кон с уникален доживотен № 100001110000503, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника. 
18. Талон за регистрация на кон с уникален доживотен № 100001400003695, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника. 
19. Инвентарна книга на ДМА по сметка 204, 205 – машини, съоръж. и оборудв. към 04.12.2020 
год., подписан и подпечатан от управителя на дружеството –копие, заверено от участника. 
20. Сертификат TUEV-COC-001405 на „ЧИКО-С“ ЕООД за дърводобив, покупка и продажба на 
обла дървесина и дърва за огрев – копие, заверено от участника. 
21. Копия на технологични планове на подотдели 2033-ш, 2034-ш, 2035-д за обект № 2106 – 
подписани от лицензирания лесовъд.  
22. Плик „Предлагана цена” за обект № 2106. 
 

Комисията отвори плика с офертата на участник ЕТ „ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА”, 
оповести съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите 
документи, съгласно утвърдената тръжна документация. Пликовете с надпис „ЦЕНОВО 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ” бяха подписани от трима членове на комисията. По време на разглеждането 
беше съставен табличен регистър за представените от кандидата документи, подписни от член 
на комисията.  
 

Представените документи от участник ЕТ„ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА” са, както 
следва: 

1. Заявление по образец за обект № 2103 – Приложение № 1, подписано и подпечатано от 
управителя на дружеството.  
2. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
4. Декларация по чл.18, ал.1, т.3 – Приложение № 4, подписана и подпечатана от участника. 
5. Платежно нареждане за Кредитен превод за внесена гаранция за изпълнение за обект № 2103 
на 07.12.2020 год. при Райфайзан банк  – копие, заверено от участника; 
6. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към дата 26.11.2020 год. на 
ЕТ „ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА” – копие, заверено от участника; 
7. Инвентарна книга към 07.12.2020 год. – извадка от притежаваните бензиномотерни триони, 
банцинг и трактор на ЕТ „ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА“ – копие, заверено от участника; 
8. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези с рег. № 0016908 / 
19.01.2015 г., издадено на Младен Милчев Парев – копие, заверено от участника;  
9. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ STIHL MS260 с рег. № СМ 
00759 А – копие, заверено от участника; 
10. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 00759 А, 
серия АА № 031273 – копие, заверено от участника; 
11. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ STIHL MS261 с рег. № СМ 
00855 А – копие, заверено от участника; 
12. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 00855 А, 
серия АА № 048769 – копие, заверено от участника; 
13. Талон за регистрация на кон с уникален доживотен № 100003000037200, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
14. Талон за регистрация на кон с уникален доживотен № 100003000106105, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
15.  Сертификат на ЕТ „ФАГОС – Албена Хаджиева“ – дърводобив, дървопреработка копие, 
заверено от участника; 
16. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина копие, заверено от 
участника. 
17. Удостоверение за регистиран обект по чл.206 от Закона за горите – копие, заверено от 
участника. 
18. Копия на технологични планове на подотдели 183-н, 183-о за обект № 2103 – подписани от 
лицензирания лесовъд 
19. Пълномощно на Илиян Искренов Хаджиев - копие, заверено от участника. 
 

Комисията отвори плика с офертата на участник „ЕВТИМОВ” ЕООД, оповести 
съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 



 

съгласно утвърдената тръжна документация. Плик с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от кандидата документи, подписни от член на комисията.  
 

Представените документи от участник „ЕВТИМОВ” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление по образец – Приложение № 1, подписано и подпечатано от управителя на 
дружеството.  
2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2101 на 
07.12.2020 год., при Обединена българска банка - документ генериран от система за интернет 
банкиране на Обединена Българска банка.  
3. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2101 на 
07.12.2020 год., при Обединена българска банка - документ генериран от система за интернет 
банкиране на Обединена Българска банка. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
5. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д” „ж ” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
6. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, буква „и” – Приложение № 4, подписана и подпечатана от 
участника. 
7. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към дата 04.12.2020 год. на 
„ЕВТИМОВ” ЕООД – копие, заверено от участника.  
8. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника 
№ 0070293, издадено на Красимир Ружков Кехайов – копие, заверено от участника.  
9. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0001525, 
издадено на Боян Емилов Трампов – копие, заверено от участника.  
10. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0001525, 
издадено на Асен Минчев Топалов – копие, заверено от участника. 
11. Свидетелство за правоспособност за работа с въжени линии № 0012316, издадено на 
Димитър Василев Цонин – копие, заверено от участника. 
12. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, серия № СМ 00747 – колесен 
трактор PRONAR 82 SA II, с рег. № СМ 01089 – копие, заверено от кандидата.  
13. Знак за технически преглед на ЗГТ 0319730, с рег. № СМ 00747 – копие, заверено от 
участника 
14. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ Щил 210, с рег. № СМ 
00471 А – копие, заверено от участника.  
15. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 00471 А, 
серия СМ № 0003685 – копие, заверено от участника. 
16. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ Щил 361 с рег. № СМ 
00475 А – копие, заверено от участника. 
17. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 00475 А, 
серия СМ № 0003689 – копие, заверено от участника. 
18. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ Щил 361 с рег. № СМ 
00476 А – копие, заверено от участника. 
19. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 00476 А, 
серия СМ № 0003690 – копие, заверено от участника. 



 

20. Инвентарна книга на фирма: ЕВТИМОВ ЕООД към 04.12.2020 год., подписана и подпечатана 
от управите ля на дружеството – оригинал. 
21. Удостоверение с № 12512/31.08.2016 г. издадено от ИАГ на Александър Анастасов Захариев 

– копие заверено от участника. 
22. Копия на технологични планове на подотдели 36-а, 37-д за обект № 2101 – подписани от 
лицензирания лесовъд.  
23. Копия на технологични планове на подотдел 2042-з за обект № 2107с – подписан от 
лицензирания лесовъд.  
24. Сертификат № РИНА-СОС-000340, свързан с дейностите дърводобив, дървопреработване и 
търговия с дървесина на английски език и заверен превод на български език. 
25. Плик „Предлагана цена” за обект № 2101. 
26. Плик „Предлагана цена” за обект № 2107с. 
 

Комисията отвори плика с офертата на участник „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД, оповести 
съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНИВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от всички членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от кандидата документи, подписни от член на комисията.  

 
Представените документи от участник „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД са, както следва: 

1. Заявление по образец – Приложение № 1, подписано и подпечатано от управителя на 
дружеството.  
2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2109 от 
07.12.2020 год. при ЮРОБАНК БАНК – документ генериран от система за интернет банкиране на 
ЮРОБАНК БАНК.  
3. Справка Актуално състояние от интернет страницата на Търговски регистър на фирма „ЕКО 
ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД – копие заверено от участника. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
5. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д” „ж ” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
6. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, буква „и” – Приложение № 4, подписана и подпечатана от 
участника. 
7. Удостоверение за декларирани данни - Справка за актуално състояние на всички действащи 
трудови договори към дата 23.11.2020 год. на „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД – копие, заверено от 
участника.  
8. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника 
№ 0057117, издадено на Георги Стоев Мусорлие – копие, заверено от участника. 
9. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0023022, 
издадено на Пламен Бориславов Чакалов – копие, заверено от участника.  
10. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0023023, 
издадено на Малин Бориславов Чакалов – копие, заверено от участника. 
11. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0023024, 
издадено на Ремзи Неазиев Азизов – копие, заверено от участника. 
12.  



 

13. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, серия № СМ 0003642 А – 
трактор колесен FOTON TB404R, с рег. № СМ 01760 – копие, заверено от участника. 
14. Знак за технически преглед на ЗГТ № 0458808, с рег. № СМ 01760 – копие, заверено от 
участника. 
15. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – Хускварна 365, с рег. № СМ 
00751 А – копие, заверено от участника.  
16. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 00751 А, 
серия АА № 031265 – копие, заверено от участника. 
17. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – Хускварна 365, с рег. № СМ 
00753 А – копие, заверено от участника.  
18. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 00753 А, 
серия АА № 031267 – копие, заверено от участника. 
19. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – Хускварна 365, с рег. № СМ 
00752 А – копие, заверено от участника.  
20. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 00752 А, 
серия АА № 031266 – копие, заверено от участника. 
21. Талон за регистрация на кон с уникален доживотен № 100003000032230, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника. 
22. Талон за регистрация на кон с уникален доживотен № 100003000032245, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника. 
23. Удостоверение № 6770/ 21.04.2015 г., издадено от ИАГ на „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД – копие, 
заверено от участника. 
24. Удостоверение с № 7251/25.06.2012 г. издадено от ИАГ на Георги Стоев Мусорлив – копие 
заверено от участника. 
25. Инвентарна книга към 07.12.2020 год. - копие заверено от участника. 
26. Фактура №0000000050 за закупуване на машина за белене на трупи - копие заверено от 
участника. 
27. Фактура №0000000015 за закупуване на дробилка - копие заверено от участника. 
28. Фактура №1600000100 за закупуване на хидравличен банцинг и лентова машина за рязане 
на дърво - копие заверено от участника. 
29. Фактура № 0000003132 за закупуване на разлистващ циркуляр, мулти циркулярна машина за 
разбичване на трупи - копие заверено от участника. 
30. Пълномощно на Георги Стоев Мусорлиев – от управителя на „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД - 
Атанас Стефанов Сабрутев, с рег. № 21 / 03.01.2017 год. на нотариус Ана Шопова, нотариус в 
район на действие РС – гр. Смолян с рег. № 613 на Нотариалната камара. 
31. Сертификат № BG 1911/14001 – за дърводобив и преработка на дървен материал. 
32. Копие на технологичен план на подотдели 2051-е1, 2051-ж1, 2051-н1 за обект № 2109 – 
подписан от лицензирания лесовъд.  
33. Плик „Предлагана цена” за обект № 2109. 

 
Комисията отвори плика с офертата на участник „СС ПАЙН УУД” ЕООД, оповести 

съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от всички членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от кандидата документи, подписни от член на комисията.  



 

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

1. Заявление по образец – Приложение № 1, подписано и подпечатано от управителя на 
дружеството.  
2. Платежно нареждане за кредитен превод при Уникредит Булбанк за внесена гаранция за 
участие за обект № 2102 – копие, заверено от участника.  
3. Платежно нареждане за кредитен превод при Уникредит Булбанк за внесена гаранция за 
участие за обект № 2110 – копие, заверено от участника.  
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
5. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
6. Декларация по чл.18, ал.1, т.3, буква „и“ – Приложение № 4, подписана и подпечатана от 
участника. 
7. Справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори към дата 03.12.2020 
год. на „СС ПАЙН УУД” ЕООД – копие, заверено от кандидата.  
8. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0011030, 
издадено на Асен Евгениев Тодоров – копие, заверено от участника.  
9. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0011632, 
издадено на Петър Валериев Ковачев – копие, заверено от участника. 
10. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника 
№ 0036780, издадено на Асен Евгениев Тодоров – копие, заверено от участника. 
11. Свидетелство за правоспособност за работа с въжени линии № 0070294, издадено на 
Светослав Христов Чолаков – копие, заверено от участника.  
12. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ Хускварна 372ХР, с рег. 
№ СМ 01150 А – копие, заверено от участника.  
13. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 01150 А, 
серия СМ № 00206 – копие, заверено от участника. 
14. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ Хускварна 55 с рег. № 
СМ 01151 А – копие, заверено от участника. 
15. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – Горски влекач с рег. № 01787 
- копие, заверено от участника. 
16. Знак за технически прегледи на ЗГТ Горски влекач с рег. № 01787 - копие, заверено от 
участника. 
17. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – трактор колесен ЮМЗ с рег.№ 
00204 - копие, заверено от участника. 
18. Знак за технически прегледи на ЗГТ трактор колесен с рег. № 00204 - копие, заверено от 
участника. 
19.  Договор за лизинг на животни – копие, заверено от участника. 
20. Талон за регистрация на кон с уникален доживотен № 100003000078549, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника. 
21. Талон за регистрация на кон с уникален доживотен № 100003000071940, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника. 
22. Договор за лизинг на въжена линия – копие, заверено от участника. 



 

23. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – ТВЛ „KOLLER” с рег. СМ 
00008А - копие, заверено от участника. 
24. Знак за технически прегледи на ЗГТ серия СМ № 0002022 - копие, заверено от участника. 
25. Инвентарна книга към 06.12.2020 год. – заверено копие от участника.  
26. Сертификат рег.№ 964-3549-Q / 15.09.2020 – за добив и преработка на дървесина. 
27. Копие на технологичен план на подотдели 52-е, 193-а1 за обект № 2102 – подписан от 
лицензирания лесовъд.  
28. Копие на технологичен план на подотдел 3121-з за обект № 2110 – подписан от 
лицензирания лесовъд.  
29. Плик „Предлагана цена” за обект № 2102. 
30. Плик „Предлагана цена” за обект № 2110. 
 

Комисията отвори плика с офертата на участник „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД, оповести 
съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликовете с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” бяха 
подписани от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от кандидата документи, подписни от член на комисията.  
 

Представените документи от участник „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление по образец за обекти №№ 2105, 2111 – Приложение № 1, подписано и 
подпечатано от управителя на дружеството.  
2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2111 на 
07.12.2020 год., при Райфайзен банк - копие.  
3. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2105 на 
07.12.2020 год., при Райфайзен банк – копие. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
5. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
6. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, буква „и”– Приложение № 4, подписана и подпечатана от 
участника. 
7. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към дата 01.12.2020 год. на 
„ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД – копие, заверено от участника.  
8. Свидетелство за правоспособност за работа моторни триони и храсторези № 0023114, 
издадено на Радослав Антимов Раев – копие, заверено от участника.  
9. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0010589, 
издадено на Николай Асенов Пашов – копие, заверено от участника. 
10. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0023167, 
издадено на Илиан Росенов Ризов – копие, заверено от участника. 
11. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0022524, 
издадено на Светослав Митков Делиев – копие, заверено от участника.  
12. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника 
№ 0070202, издадено на Светослав Митков Делиев – копие, заверено от участника. 
13. Свидетелство за правоспособност за работа с въжени линии № 0026737, издадено на 
Мирослав Любомиров Кисимов – копие, заверено от участника. 



 

14. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ Хускварна 555 с рег. № 
СМ 01128 А – копие, заверено от участника. 
15. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 01128 А, 
серия СМ № 00184 – копие, заверено от участника. 
16. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ Хускварна 372 ХР с рег. 
№ СМ 01129 А – копие, заверено от участника. 
17. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 01129 А, 
серия АА № 00185 – копие, заверено от участника. 
18. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ Хускварна 346 с рег. № 
СМ 01131 А – копие, заверено от участника. 
19. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 01131 А, 
серия АА № 00187 – копие, заверено от участника. 
20. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ Хускварна 545 с рег. № 
СМ 00917 А – копие, заверено от участника. 
21. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 00917 А, 
серия АА № 064931 – копие, заверено от участника. 
22. Свидетелство за регистрация на колесен трактор МТЗ-952.2, с рег. № СМ 01935 – копие, 
заверено от участника.  
23. Знак за технически преглед № 0458774 на ЗГТ с рег. № СМ 01935 – копие, заверено от 
участника. 
24. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – горскостопанска лебедка 
„TAJFUN” AGV85AHK с рег. № СМ 01267 А – копие, заверено от участника. 
25. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – горскостопанска лебедка с 
рег. № СМ 01267 А, серия СМ № 00523 – копие, заверено от участника. 
26. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – въжена линия с комбайн с 
рег. № 01192А - копие, заверено от участника. 
27. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – въжена линия с рег. № СМ 
01192 А, серия СМ № 00248 – копие, заверено от участника. 
28. Договор за покупко-продажба на обоз – 4 броя коне между Ваклин Симов Деянов – 
продавач и „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД – купувач – копие, заверено от участника. 
29. Инвентарна книга към 05.12.2020 год. –оригинал. 
30. Копия на технологични планове на подотдели 193-ж, 193-щ за обект № 2105 – подписани от 
лицензирания лесовъд.  
31. Копия на технологични планове на подотдел 3122-к за обект № 2111 – подписани от 
лицензирания лесовъд. 
32. Удостоверение от Изпълнителна агенция по горите с № 8051/28.08.2017 год. на „ФОРЕСТ –
БУЛ“ ЕООД 
33. Удостоверение от Изпълнителна агенция по горите с № 8119/23.10.2012 год. на Антон Сашев 
Чекръкчиев 
34. Сертификат № № CU-COC-856191, свързан с дейностите дърводобив, дървопреработване и 
търговия с дървесина на английски език и заверен превод на български език. 
35. Свидетелство за съдимост на Бойко Емилов Узунски 
36. Плик „Предлагана цена” за обект № 2105. 
37. Плик „Предлагана цена” за обект № 2111. 

 



 

Комисията отвори плика с офертата на участник „БАРИ - ТРАНС” ЕООД, оповести 
съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от всички членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от кандидата документи, подписни от член на комисията.  

 
Представените документи от участник „БАРИ - ТРАНС” ЕООД са, както следва: 

1. Заявление по образец – Приложение № 1, подписано и подпечатано от управителя на 
дружеството.  
2. Платежно нареждане за Кредитен превод ри ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА за внесена 
гаранция за участие за обект № 2104 – копие, заверено от участника.  
3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
5. Декларация по чл.18, ал.1, т.3, буква „и“ – Приложение № 4, подписана и подпечатана от 
участника. 
6. Административни данни и ЕИК на „БАРИ – ТРАНС” ЕООД – копие, заверено от участника 
7. Справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори към дата 24.11.2020 
год. на „БАРИ - ТРАНС” ЕООД – копие, заверено от кандидата.  
8. Свидетелство за правоспособност за работа с въжени линии № 0016877, издадено на Ахмед 
Османов Чолаков – копие, заверено от участника.  
9. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0004308, 
издадено на Асан Сюлейман Мутиш – копие, заверено от участника. 
10. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0011346, 
издадено на Вежди Юсеин Шаип – копие, заверено от участника. 
11. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника 
№ 0067245, издадено на Вейзир Кязимов Чобанов – копие, заверено от кандидата. 
12. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ Щил 250, с рег. № СМ 
00461 А – копие, заверено от кандидата.  
13. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 00461 А, 
серия СМ № 0003675 – копие, заверено от кандидата. 
14. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ Щил 361 с рег. № СМ 
00462 А – копие, заверено от кандидата. 
15. Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 00462 А, 
серия СМ № 0003676 – копие, заверено от кандидата. 
16. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – горски влекач, с рег. № СМ 
01217 А – копие, заверено от кандидата. 
17. Талон за технически преглед на ЗГТ № 0458801, с рег. № СМ 01217 А – копие, заверено от 
кандидата. 
18. Договор за наем – временно и възмездно ползване на животинска сила 1 брой кон, сключен 
между Радослава Петрова Кирска и „БАРИ - ТРАНС” ЕООД – копие, заверено от участника. 
19. Договор за наем – временно и възмездно ползване на животинска сила 1 брой кон, сключен 
между „Бряст-ИД” ЕООД и „БАРИ - ТРАНС” ЕООД – копие, заверено от участника. 



 

20. Счетоводна книга на ДМА – подсметка 207 – транспортни средства на „БАРИ - ТРАНС” ЕООД 
към дата 03.12.2020 г. - подписана от управителя на дружеството. 
21. Счетоводна книга на ДМА – подсметка 206 – машини и оборудване на „БАРИ - ТРАНС” ЕООД 
към дата 03.12.2020 г. - подписана от управителя на дружеството. 
22. Сертификат № RINA-СОС-000343– за дърводобив, дървопреработване и търговия с дървен 
материал със заверен превод на български език – копие заверено от участника. 
23. Копие на технологичен план на подотдел 187-к за обект № 2104 – подписан от лицензирания 
лесовъд.  
24. Плик „Предлагана цена” за обект № 2104. 
 

Комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата 
участниците, както следва: 

1. „ЧИКО-С“ ЕООД за обекти №№ 2106 /отдели 2033-ш, 2034-ш, 2035-д/ ; 
2. ЕТ „ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА” за обект № 2103 /отдели 183-н, 183-о/; 
3. „ЕВТИМОВ” ЕООД за обекти №№ 2101 /отдели 36-а, 37-д/ и 2107с /отдел 2042-з/; 
4. „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД за обект № 2109 /отдели 2051-е1, 2051-ж1, 2051-н1/; 
5. „СС ПАЙН УУД” ЕООД за обекти №№ 2102 /отдели 52-е, 193-а1/, 2110 / отдел 3121-з/; 
6.  „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД за обекти №№ 2105 /отдели 193-ж, 193-щ/ и 2111 /отдел 3122-к/; 
7. „БАРИ - ТРАНС” ЕООД за обект № 2104 /отдел 187-к/; 

 
тъй като представените от тях документи са изрядни и са представени във вид и форма съгласно 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на пликове „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, на допуснатите 

участници. Съставиха се таблични регистри за съответните обекти на предложените от 
участниците цени, които са неразделна част от настоящия протокол. 

 
Съгласно предложените цени от участниците за съответните обекти, комисията класира, 

както следва: 
 
1. За обект № 2101, включващ отдели/подотдели: 36-а, 37-д, с прогнозно количество 

дървесина от 1455,10 куб. м и начална цена в размер на 39 564,26 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

На първо място участник: „ЕВТИМОВ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията с ЕИК 120597671, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, 
ул. „Липа” № 6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, с предложена цена в размер на 
39 564,26 лева /тридесет и девет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и двадесет и шест 
стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
2. За обект № 2102, включващ отдели/подотдели: 52-е, 193-а1, с прогнозно количество 

дървесина от 832,87 куб. м и начална цена в размер на 24 595,16 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

 



 

На първо място участник: „СС ПАЙН УУД” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията с ЕИК 201528344, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 
Смолян, ул. „Кирил  Маджаров” № 8, представлявано от Сийка Илиева Чолакова, с предложена 
цена в размер на 24595,16 лева /двадесет и четири хиляди петстотин деветдесет и пет лева и 
шестнадесет стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
3. За обект № 2103, включващ отдели/подотдели: 183-н, 183-о, с прогнозно количество 

дървесина от 804,94 куб. м и начална цена в размер на 22 514,81 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

 
На първо място участник: ЕТ „ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА” ЕООД, вписано в Търговския 

регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 120017862, със седалище и адрес на управление: с. 
Смилян, общ. Смолян, ул. „Пейо Яворов” № 16, представлявано от Албена Жекова Хаджиева, с 
предложена цена в размер на 22 514,81 лева /двадесет и две хиляди петстотин и 
четиринадесет лева и осемдесет и една стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 

 
4. За обект № 2104, включващ отдел/подотдел: 187-к, с прогнозно количество дървесина 

от 903,29 куб. м и начална цена в размер на 24 775,73 лева без ДДС, комисията класира, както 
следва:  

 
На първо място участник: „БАРИ - ТРАНС” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 112648657, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 
Смолян, ул. „Тракия” № 18, представлявано от Исмаил Акиев Боризанов, с предложена цена в 
размер на 24 775,73 лева /двадесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и 
седемдесет и три стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
5. За обект № 2105, включващ отдели/подотдели: 193-ж, 193-щ, с прогнозно количество 

дървесина от 2 617,56  куб. м и начална цена в размер на 79 319,88 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

 
На първо място участник: „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 120552936, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 
Смолян, ул. „Пейо К. Яворов” № 12, представлявано от Бойко Емилов Узунски, с предложена 
цена в размер на 79 319,88 лева /седемдесет и девет хиляди триста и деветнадесет лева и 
осемдесет и осем стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 



 

6. За обект № 2106, включващ отдели/подотдели: 2033-ш, 2034-ш, 2035-д, с прогнозно 
количество дървесина от 364,90 куб. м и начална цена в размер на 10 171,49 лева без ДДС, 
комисията класира, както следва:  

 
На първо място участник: „ЧИКО-С” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 120037377, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. 
„Наталия” № 5, вх.А, ап.12 представлявано от Ялчън Сюлейман Реджеб, с предложена цена в 
размер на 10 171,49 лева /десет хиляди сто седемдесет и един лева и четиридесет и девет 
стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
7. За обект № 2107с, включващ отдел/подотдел: 2042-з, с прогнозно количество 

дървесина от 619,51 куб. м и начална цена в размер на 17 978,76 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

 
На първо място участник: „ЕВТИМОВ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция 

по вписванията с ЕИК 120597671, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, 
ул. „Липа” № 6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, с предложена цена в размер на 
17 978,76 лева /седемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и седемдесет и 
шест стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
8. За обект № 2108, включващ отдели/подотдели: 2042-т, 2042-х, с прогнозно количество 

дървесина от 1151,76 куб. м и начална цена в размер на 73 999,45 лева без ДДС, няма подадени 
оферти за участие.  

 
 
9. За обект № 2109, включващ отдели/подотдели: 2051-е1, 2051-ж1, 2051-н1, с прогнозно 

количество дървесина от 558,87 куб. м и начална цена в размер на 15 757,12 лева без ДДС, 
комисията класира, както следва:  

 
На първо място участник: „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 202102739, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 
Смолян, ул. „Шеста” № 10, представлявано от Атанас Стефанов Сабрутев, с предложена цена в 
размер на 15 757,12 лева /петнадесет хиляди седемстотин петдесет и седем лева и дванадесет 
стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
10. За обект № 2110, включващ отдел/подотдел: 3121-з, с прогнозно количество 

дървесина от 645,98 куб. м и начална цена в размер на 19 753,72 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

 



 

На първо място участник: „СС ПАЙН УУД” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията с ЕИК 201528344, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 
Смолян, ул. „Кирил  Маджаров” № 8, представлявано от Сийка Илиева Чолакова, с предложена 
цена в размер на 19 753,72 лева /деветнадесет хиляди седемстотин петдесет и три лева и 
седемдесет и две стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
11. За обект № 2111, включващ отдел/подотдел: 3122-к, с прогнозно количество 

дървесина от 845,66 куб. м и начална цена в размер на 24 418,85 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  
 

На първо място участник: „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията с ЕИК 120552936, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 
Смолян, ул. „Пейо К. Яворов” № 12, представлявано от Бойко Емилов Узунски, с предложена 
цена в размер на 24 418,85 лева /двадесет и четири хиляди четиристотин и осемнадесет лева и 
осемдесет и пет стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
Ценовите предложения на участниците отговарят на предварително обявените от 

Възложителя условия и не са над обявените начални цени за изпълнението на дърводобивните 
дейности в обектите. 

 
Комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да сключи договор за изпълнение 

на дейността – добив на дървесина в предложените обекти, с класираните на първо място 
участници, както следва: 

1. За обект № 2101 – „ЕВТИМОВ” ЕООД 
2. За обект № 2102 - „СС ПАЙН УУД” ЕООД 
3. За обект № 2103 – ЕТ „ФАГОС – АЛБЕНА ХАДЖИЕВА” 
4. За обект № 2104 – „БАРИ - ТРАНС” ЕООД 
5. За обект № 2105 – „ФОРЕСТ-БУЛ“ЕООД 
6. За обект № 2106 -„ЧИКО-С” ЕООД 
7. За обект № 2107с -„ЕВТИМОВ“ ЕООД 
8. За обект № 2109 - „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД 
9. За обект № 2110 -„СС ПАЙН УУД” ЕООД 
10. За обект № 2111 – „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД 
 
За обект № 2108 комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да прекрати 

процедурата открития конкурс, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата, а именно „не е подадена 
нито една оферта”;  

 
Настоящият протокол съставен на 08.12.2020 г., се предава за утвърждаване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание чл. 22, ал. 13 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; 
2. Декларации по чл. 21, ал. 6 от Наредбата; 
3. Таблични регистри на представените от кандидатите документи за съответните обекти; 

 4. Таблични регистри на предложените цени от кандидатите за обектите. 
  

К О М И С И Я :  
 

Председател:   ..................п*.................. / инж. Велизар Младенов / 
 

Членове: 1. ................п*.................. / Сърма Вървешева / 
 

2. ................п*.................. / Христо Балабанов / 
 

3. ................п*.................. / инж. Георги Гаджев / 
 

       4. ...............п*.................. / инж. Гергана Шехова /   
 
 
 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 11.12.2020 г. 

         
Подпис……………п*.…………..………… 

        ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”  
  (инж. Станко Делиянчев) 
 

 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 


