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 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР. СМОЛЯН 

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОРМИСОШ 

гр. Лъки, ул. „Хайдушки поляни” № 14, п.к. 4241, тел. 03052/2196, факс 03052/2073 

www.dlskormisosh.ucdp-smolian.com   e-mail: dlskormisosh@ucdp-smolian.com  

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

ИНЖ. ДИМО ЯНЧЕВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС „КОРМИСОШ“  

Дата:  

 

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

личните данни ( Регламент ЕС 2016/679) 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 33-5 / 31.01.2023г. 

Днес, 30.01.2023 г., Комисия, назначена със Заповед № З-33-21/30.01.2023г. на  Директора  

на ТП ДЛС „КОРМИСОШ”,  в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Мариана Данкова Чукалова-  лесничей в ТП ДЛС „КОРМИСОШ”; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Хабибе Гюрсел Али - юрисконсулт  на ТП ДЛС „КОРМИСОШ”; 

2. Евелина Жекова Запрянова – пом. лесничей в ТП ДЛС „КОРМИСОШ”; 

3. Емилия Албенова Сиракова - пом. лесничей“ в ТП ДЛС „КОРМИСОШ”; 

4. Мариана Асенова Карастоянова- касиер-домакин на  ТП ДЛС „КОРМИСОШ”; 

 

се събра на заседание в 10:00 часа в административната сграда на ТП ДЛС „КОРМИСОШ”, 

намираща се в  гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив, ул. „Хайдушки поляни” №14, за да проведе 

Открит конкурс с предмет: „Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен” с ограничението по чл.115 от Закона за горите (ЗГ) в 

Обекти с №2301 МТ, №2302 МТ, №2303 МТ, №2304 МТ, №2305 МТ, №2306 МТ и №2307 МТ. 

Процедурата е въз основа на  Заповед № З-33-7/12.01.2023 г. на Директора на ТП ДЛС 

„КОРМИСОШ” като същата се провежда, съобразно чл.15, ал.3 и ал.4 във връзка с ал.2, т.2 , чл.10, 

ал.1, т.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.1 и чл.38, ал.1 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, наричана за краткост  Наредбата, чл.115 от 

Закона за горите, Заповед № 487/30.12.2021 год. на Директора на „ЮЦДП”, гр. Смолян и 

утвърден график за възлагане на дейността добив на дървесина от Директора на „ЮЦДП”, 

гр. Смолян с изх. № В33-52#1/11.01.2023 година  

 

Председателят на Комисията откри процедурата за провеждане на Открития конкурс в 10:05 

часа. 

На заседанието присъстват всички членове на Комисията. Комисията е в редовен състав. 

При откриване на конкурса се поясни, че са валидни разпоредбите на ЗГ, Наредбата и други 

подзаконови нормативни, актове, които уреждат възлагането на изпълнението на дейности в горски 

територии – държавна собственст. 

Председателят на Комисията получи от служител в деловодството на ТП ДЛС 

„КОРМИСОШ“, срещу подпис, извлечение от регистъра на офертите с участниците, подали 

оферти за участие в обявената процедура. 
Съгласно извлечение от регистъра на офертите на ТП ДЛС „ КОРМИСОШ“, Комисията 

установи, че в определения срок, а именно до 17:00 часа на 27.01.2023 г., определен със Заповед № 

З-33-7/12.01.2023 г. на Директора на ТП ДЛС „КОРМИСОШ“  за откриване и реда за провеждане на 

открития конкурс, Комисията установи следното: 
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1. За обект № 2301 МТ, отдели: 115-в, 115-д, 115-е, е постъпила 1 (една) оферта, както 

следва: 

➢ Вх. № 33-176/27.01.2023г. – 09:23 часа от „МОНТЕС - 09“ ООД 

 

2. За обект 2302 МТ, отдели: 117-е, 117-д,  е постъпила 1 (една) оферта, както следва 

➢ Вх. № 33-176/27.01.2023г. – 09:23 часа от „МОНТЕС - 09“ ООД 

 

3. За обект 2303 МТ, отдели: 112-и, 113-п,  е постъпила  1 (една) оферта, както следва: 
➢ Вх. № 33-176/27.01.2023г.– 09:23 часа от „МОНТЕС - 09“ ООД 

 

4. За обект 2304 МТ, отдели: 347-н, 348-щ, 348-я, 348-п1, е постъшила 1 (една) 

оферта, както следва:  
➢ Вх. № 33-178/27.01.2023г. – 13:07 часа от „РАДИЕЛИ  07“ ЕООД 

 

5. За обект 2305 МТ, отдели: 16-о, 288-е, е постъпила 1 (една) оферта, както следва:  
➢ Вх. № 33-177/27.01.2023г. – 11:08 часа от „СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД 

 

6. За обект 2306  МТ, отдел: 273-д, е постъпила 1 (една) оферта, както следва: 
➢ Вх. № 33-178/27.01.2023г. – 13:07 часа от „РАДИЕЛИ  07“ ЕООД  

 

7. За обект 2307  МТ, отдел: 322-а  

➢ Не е постъпила нито една оферта. 

 

В изпълнение на чл. 21, ал.7 от Наредбата, всички членове на Комисията попълниха 

декларации, съобразно изискванията на чл. 21, ал. 6 от Наредбата. 

Извърши се служебна проверка за актуалното състояние на участниците в Търговския 

регистър и в регистъра за частна лесовъдска практика при Изпълнителната агенция по горите.  

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците в процедурата. 

 

I. На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата Комисията пристъпи към първия етап  

на процедурата, а именно - отваряне и оповестяване съдържанието на депозираните 

оферти, произнасяне относно тяхната пълнота и цялост.  

 

1. В предоставената от кандидата „МОНТЕС - 09“ ООД, оферта с вх. № 33-

176/27.01.2023г. се съдържат следните документи: 

 

➢ Заявление по образец – Приложение № 1, подписано от управителя на дружеството.  

Платежни нареждания за внесени гаранции за участие за обекти № 2301 МТ, № 2302 

МТ и № 2303 МТ.  

➢ Декларация за обстоятелствата по т.1.2., 1.5. и т.1.7. от Раздел II на документацията - 

Приложение № 2, подписана от управителя на дружеството.  

➢ Декларация за обстоятелствата по т.1.3, 1.4., 1.6., 1.8. и 1.10. Раздел II на 

документацията - Приложение № 3, подписана от управителя на дружеството.  

➢ Декларация за техническо оборудване и работниците – Приложение № 4, подписана 

от управителя на дружеството.  

➢ Документ за съответствие с международен стандарт, свързан с дейностите по добив 

на дървесина. 

➢ Копие на технологични планове, подписани от лицензирания лесовъд.  

➢ Запечатан, непрозрачен плик „Ценово предложение“ за обекти № 2301 МТ, № 2302 

МТ и № 2303 МТ като същият е с ненарушена цялост.   

 

Документите, ведно с тяхното съдържание бяха оповестени от председателя на Комисията, 

като Комисията  на свой ред  разгледа и провери наличието на изискуемите документи, съгласно 

утвърдената тръжна документация.  

Пликът  „Ценово предложение“ бе подписан от  инж. М. Чукалова , юрисконсулт Х. Али и 

касиер-домакина М. Карастоянова. 
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Установи се, че участникът е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за 

участие за обектите, посочени в заявлението за участие. 

 

Комисията констатира, че участникът „МОНТЕС - 09“ ООД 

 отговаря на условията за допускане като е предоставил всички необходими и изискуеми 

документи, поради което  

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА кандидата „МОНТЕС - 09“ ООД,  до по-

нататъшно  участие  в процедурата, а именно отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

участника за обекти № 2301 МТ, № 2302 МТ и №2303 МТ.  

 

2. В предоставената от кандидата „СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД оферта с вх. № 

33-177/27.01.2023г. се съдържат следните документи: 

 

➢ Заявление по образец – Приложение № 1, подписано от управителя на дружеството.  

➢ Платежно нареждане за внесена гаранция за участие за обект №2305 МТ.  

➢ Декларация за обстоятелствата по т.1.2., 1.5. и т.1.7. от Раздел II на документацията - 

Приложение № 2, подписана от управителя на дружеството.  

➢ Декларация за обстоятелствата по т.1.3, 1.4., 1.6., 1.8. и 1.10. Раздел II на 

документацията - Приложение № 3, подписана от управителя на дружеството.  

➢ Декларация за техническо оборудване и работниците – Приложение № 4, подписана 

от управителя на дружеството.  

➢ Документ за съответствие с международен стандарт, свързан с дейностите по добив 

на дървесина. 

➢ Копие на технологични планове, подписани от лицензирания лесовъд.  

➢ Запечатан, непрозрачен плик „Ценово предложение“ за обект №2305 МТ, като 

същият е  с ненарушена цялост.   

 

Документите, ведно с тяхното съдържание бяха оповестени от председателя на Комисията, 

като Комисията  на свой ред  разгледа и провери наличието на изискуемите документи, съгласно 

утвърдената тръжна документация.  

Пликът  „Ценово предложение“ бе подписан от инж. М. Чукалова, юрисконсулт Х. Али и 

касиер-домакина М. Карастоянова. 

Установи се, че участникът е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за 

участие за обекта, посочен в заявлението за участие. 

Комисията констатира, че участникът „СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД отговаря на 

условията за допускане като е предоставил всички необходими и изискуеми документи, поради 

което  

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА кандидата „СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД 

до по-нататъшно  участие  в процедурата, а именно отваряне и оповестяване на ценовото 

предложение на участника за обект № 2305 МТ.  

 

3. В предоставената от кандидата „РАДИЕЛИ 07“ ЕООД оферта с вх. № 33-

178/27.01.2023г. се съдържат следните документи: 

 

➢ Заявление по образец – Приложение № 1, подписано от управителя на дружеството.  

➢ Платежни нареждания за внесени гаранции за участие за обекти № 2304 МТ и № 

2306 МТ 

➢ Декларация за обстоятелствата по т.1.2., 1.5. и т.1.7. от Раздел II на документацията - 

Приложение № 2, подписана от управителя на дружеството.  

➢ Декларация за обстоятелствата по т.1.3, 1.4., 1.6., 1.8. и 1.10. Раздел II на 

документацията - Приложение № 3, подписана от управителя на дружеството.  

➢ Декларация за техническо оборудване и работниците – Приложение № 4, подписана 

от управителя на дружеството.  

➢ Документ за съответствие с международен стандарт, свързан с дейностите по добив 

на дървесина. 
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➢ Копие на технологични планове, подписани от лицензирания лесовъд.  

➢ Запечатан, непрозрачен плик „Ценово предложение“ за обекти № 2304 МТ и № 2306 

МТ като същият е  с ненарушена цялост.   

 

Документите, ведно с тяхното съдържание бяха оповестени от председателя на Комисията, 

като Комисията  на свой ред  разгледа и провери наличието на изискуемите документи, съгласно 

утвърдената тръжна документация.  

Пликът „Ценово предложение“ бе подписан от инж. М. Чукалова, юрисконсулт Х. Али и 

касиер-домакина М. Карастоянова. 

Установи се, че участникът е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за 

участие за обектите, посочени в заявлението за участие. 

Комисията констатира, че участникът „РАДИЕЛИ 07“ ЕООД отговаря на условията за 

допускане като е предоставил всички необходими и изискуеми документи, поради което  

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА кандидата „РАДИЕЛИ 07“ ЕООД до по-

нататъшно  участие  в процедурата,  а именно отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

участника за обект № 2304 МТ и № 2306 МТ. 

 

II. Началната  цена, за всеки обект по-отделно, над която участниците не могат да 

правят валидни предложения е, както следва: 

 

➢ За обект 2301 МТ - 30 907,58 лв. /тридесет хиляди деветстотин и седем лева и 

петдесет и осем стотинки/ без ДДС, за цялостно изпълнение на дейността добив на дървесина в  

обекта, за цялото прогнозно количество. 

➢ За обект 2302 МТ - 12 851,98 лв. /дванадесет хиляди осемстотин петдесет и 

един лева и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС, за цялостно изпълнение на дейността добив 

на дървесина в  обекта, за цялото прогнозно количество. 

➢ За обект 2303 МТ - 9 783,96 лв. /девет хиляди седемстотин осемдесет и три лева 

и  деветдесет и шест стотинки/ без ДДС, за цялостно изпълнение на дейността добив на 

дървесина в  обекта, за цялото прогнозно количество. 

➢ За обект 2304 МТ -  15 661,78 лв. /петнадесет хиляди шестстотин шестдесет и 

един лева и седемдесет и осем стотинки/ без ДДС, за цялостно изпълнение на дейността добив на 

дървесина в  обекта, за цялото прогнозно количество. 

➢ За обект 2305 МТ - 6 190,73 лв. /шест хиляди сто и деветдесет лева и 

седемдесет и три стотинки/ без ДДС, за цялостно изпълнение на дейността добив на дървесина в  

обекта, за цялото прогнозно количество. 

➢ За обект 2306 МТ - 11 524,77 лв. /единадесет хиляди петстотин двадесет и 

четири лева и седемдесет и седем стотинки/ без ДДС, за цялостно изпълнение на дейността 

добив на дървесина в  обекта, за цялото прогнозно количество. 

➢ За обект 2307 МТ – 13 989,34 лв. /тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и 

девет лева и тридесет и четири стотинки/ без ДДС, за цялостно изпълнение на дейността добив 

на дървесина в  обекта, за цялото прогнозно количество. 

 

III. Комисията пристъпи към втори етап на процедурата, а именно – отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници по реда на подаване на 

офертите за съответните обекти и констатира следното: 

 

1. Участник „МОНТЕС - 09“ ООД 

➢ За обект № 2301 МТ, предложена цена в размер на 30 907,58 лв. (тридесет хиляди 

деветстотин и седем лева и петдесет и осем стотинки)  без ДДС. 
➢ За обект № 2302 МТ, предложена цена в размер на 12 851,98 лв. (дванадесет 

хиляди осемстотин петдесет и един лева и деветдесет и осем стотинки)  без ДДС. 

➢ За обект № 2303 МТ, предложена цена в размер на 9 783,96 лв. (девет хиляди 

седемстотин осемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки)  без ДДС. 
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2. Участник „СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД 

➢ За обект № 2305 МТ, предложена цена в размер на 6 190,73 лв. (шест хиляди сто и 

деветдесет лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС. 

 

3. Участник „РАДИЕЛИ  07“ ЕООД 

➢ За обект № 2304 МТ, предложена цена в размер на 15 600 лв. ( петнадесет хиляди 

и шестотин лева) без ДДС.  

➢ За обект № 2306 МТ, предложена цена в размер  на 11 500 лв. (единадесет хиляди 

и петстотин лева) без ДДС. 

 

IV.  Комисията престъпва към трети етап на процедурата, а именно – Класиране на 

ценовите предложения. 

Критерият за оценка на офертите е „НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”.  

Видно от гореизложените данни, съобразявайки се с обявения критерий на Директора на ТП 

ДЛС „Кормисош“ - „НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”, Комисията единодушно класира: 

 

➢ За обект № 2301 МТ: 

- 1-во място - „МОНТЕС - 09” ООД с предложена цена в размер на 30 907,58 лв. 

(тридесет хиляди деветстотин и седем лева и петдесет и осем стотинки) без ДДС. 

- 2-ро място – Няма. 

 

Във връзка с гореизложеното, Комисията предлага на Възложителя за Изпълнител на 

услугата за обект № 2301 МТ да бъде определен класираният на първо място участник – единствен 

такъв- „МОНТЕС - 09” ООД с ЕИК: 200988820, със седалище и адрес на управление: гр. Лъки, 

община Лъки, област Пловдив,   ул. „Преспа“ № 18, представлявано от Йордан Куцев. 

  

➢ За обект № 2302 МТ: 

- 1-во място - „МОНТЕС - 09” ООД с предложена цена в размер на 12 851,98 лв. 

(дванадесет хиляди осемстотин петдесет и един лева и деветдесет и осем стотинки) 

без ДДС. 

- 2-ро място – Няма. 

 

Във връзка с гореизложеното, Комисията предлага на Възложителя за Изпълнител на 

услугата за обект № 2302 МТ да бъде определен класираният на първо място участник – единствен 

такъв-„МОНТЕС - 09” ООД с ЕИК: 200988820, със седалище и адрес на управление: гр. Лъки, 

община Лъки, област Пловдив,   ул. „Преспа“ № 18, представлявано от Йордан Куцев. 

                              

➢ За обект № 2303 МТ 

- 1-во място - „МОНТЕС - 09” ООД с предложена цена в размер на 9 783,96 лв. (девет 

хиляди седемстотин осемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки) без ДДС 

- 2-ро място – Няма 

 

Във връзка с гореизложеното, Комисията предлага на Възложителя за Изпълнител на 

услугата за обект № 2303 МТ да бъде определен класираният на първо място участник – единствен 

такъв-„МОНТЕС - 09” ООД с ЕИК: 200988820, със седалище и адрес на управление: гр. Лъки, 

община Лъки,  област Пловдив, ул. „Преспа“ № 18, представлявано от Йордан Куцев. 

 

➢ За обект № 2304 МТ 

- 1-во място „РАДИЕЛИ 07” ЕООД с предложена цена в размер на 15 600 лв. 

(петнадесет хиляди и шестотин лева) без ДДС; 

- 2-ро място – Няма. 

 

Във връзка с гореизложеното, Комисията предлага на Възложителя за Изпълнител на 

услугата за обект № 2304 МТ да бъде определен класираният на първо място участник – единствен 

такъв- „РАДИЕЛИ 07” ЕООД с ЕИК: 200700428, със седалище и адрес на управление: гр. Лъки, 

община Лъки, област Пловдив, ул. „Хайдушки Поляни“ №6, представлявано от Сашо Филев. 
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➢ За обект № 2305 МТ 

- 1-во място „СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ” ЕООД с предложена цена в размер на 6 

190,73 лв. (шест хиляди сто и деветдесет лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС 

- 2-ро място – Няма. 

 

Във връзка с гореизложеното, Комисията предлага на Възложителя за Изпълнител на 

услугата за обект № 2305 МТ да бъде определен класираният на първо място участник – единствен 

такъв-„СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ” ЕООД  с ЕИК: 203563116, със седалище и адрес на управление: 

с. Югово, местност „Югови ханчета“, община Лъки, област Пловдив, представлявано от 

Ангел  Стефанов. 

 

➢ За обект № 2306 МТ 

- 1-во място „РАДИЕЛИ 07” ЕООД с предложена цена в размер на 11 500 лв. 

(единадесет хиляди и петстотин лева ) без ДДС. 

- 2-ро място – Няма.  

 

Във връзка с гореизложеното, Комисията предлага на Възложителя за Изпълнител на 

услугата за обект № 2306 МТ да бъде определен класираният на първо място участник – единствен 

такъв „РАДИЕЛИ 07” ЕООД с ЕИК: 200700428, със седалище и адрес на управление: гр. Лъки, 

община Лъки, област Пловдив, ул. „Хайдушки Поляни“ №6, представлявано от Сашо Филев. 

 

➢ За обект № 2307 МТ  

- Няма заявено участие. 

 

Комисията, също така, предлага Откритият конкурс за обект № 2307 МТ да бъде прекратен 

с нарочна заповед на основание чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата, поради факта, че не е постъпила нито 

една оферта за участие в споменатия обект.  

 

Председателят на Комисията обяви Открития конкурс за приключил и закри заседанието в 

11:05 часа  на 30.01.2023г 

Настоящият протокол, съставен на 30.01.2023г., ведно с цялата документация, събрана в 

хода на провеждане на Открития конкурс, на основание чл.22, ал.19 от Наредбата, се предоставя на 

Възложителя -  Директора на ТП ДЛС „КОРМИСОШ“ за утвърждаване и вземане на решение по  

чл.23, ал.1 от Наредбата. Настоящият протокол е неразделна част от тръжната документация.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Извлечение от регистъра на офертите ; 

2. Декларации по чл. 21, ал. 6 от Наредбата; 

3. Таблични описи на представените от участниците документи за всеки обект поотделно.  

 

 

КОМИСИЯ:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Мариана Чукалова……………/п*/………………….  

Членове: 1. Хабибе Али ……………/п*/……………….  

2. Евелина Запрянова………………/п*/……………..  

3.  Емилия Сиракова ………………/п*/……………..  

4. Мариана Карастоянова  ………………/п*/……………..  

 

 

Подпис ……………/п*/…………………. 

ИНЖ. ДИМО ЯНЧЕВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС „КОРМИСОШ“  

 

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

личните данни ( Регламент ЕС 2016/679) 

 


