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Ю Н Ж О Ц Е Н Т Р А Л Н О  Д Ъ Р Ж А В Н О  П Р Е Д П Р И Я Т И Е -  С М О Л Я Н  

Т П  „ Д Ъ Р Ж А В Н О  Г О Р С К О  С Т О П А Н С Т В О  Д О С П А Т ”  

4831 гр. Доспат, ул.”Орфей” №6, ЕИК 2016195800435, обл. Смолян тел. 03045/2227, факс 03045/2272,  

e-mail: dgsdospat@ucdp-smolian.com 

 
 
 
вх.№3020/01.12.2020г.  
                                                                      УТВЪРЖДАВАМ,  

                                                                      И.Д.ДИРЕКТОР нa ТП“ДГС-ДОСПАТ“: ………П*…………/П*/………..                                                                                               
                         инж. Стилиян БАЛТАЛИЕВ        
 

                                                                                      Дата: 01.12.2020г.  
 

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

данни (Регламент (ЕС) 2016/679 

 
ПРОТОКОЛ  

 
 

Днес, 30.11.2020г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП“ДГС-Доспат“, комисия 
назначена със Заповед №630/30.11.2020г. на И. Д. Директор на ТП“ДГС-Доспат“, в състав:            

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Давид Механчев - спец.лесовъдство - технолог по дърводобив при ТП“ДГС-

Доспат“; 

         ЧЛЕНОВЕ: 
1. Десислава Кокутева – юрисконсулт при ТП“ДГС-Доспат“; 
2. Ани Делянова - касиер-счетоводител  при ТП“ДГС-Доспат“ 

се събра, за да разгледа, оцени и класира, подадените оферти за участие в търг с тайно наддаване 
за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обособени обекти 
№2120 и №2121 от териториалния обхват на дейност на ТП“ДГС-Доспат”–„ЮЦДП”, гр.Смолян, 
съгласно условията определени в Заповед №570/11.11.2020г. за откриване на търга, утвърдената 
документация за участие и провеждане на търга и разпоредбите на „Наредбата“. 

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОФЕРТИ  
1. Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на комисията. 
На основание чл.22, ал.20 от Наредбата заседанието на комисията е публично. 

2. Комисията започна своята работа след получаване на постъпилите оферти за участие в търга, 
ведно с извлечение от регистъра на постъпилите оферти.  

Видно от предоставеното извлечение от регистъра на постъпилите оферти в срока, определен за 
подаване на оферти за участие – до 16:00 часа на 27.11.2020г., са постъпили 2(две) оферти, а именно:  

 Оферта с вх.№79/27.11.2020г., подадена в 15:46 часа от „СТАМБОЛИ“ ЕООД; 
 Оферта с вх.№81/27.11.2020г., подадена в 15:49 часа от „ДОСПАТЛЕС” ЕАД. 

3. След като членовете на комисията се запознаха с подадените оферти за участие в търга, 
подписаха декларация по чл.21, ал.6 от Наредбата.  

4. 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 - ако е приложимо. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, подали оферти 
за участие в търга. 

5. В изпълнение на разпоредбата на чл.22, ал.3 от Наредбата комисията пристъпи към отваряне 
на офертите по реда на тяхното постъпване и констатира следното: 

5.1. Участникът „СТАМБОЛИ” ЕООД заявява участие и за двата обекти, включени в предметния 
обхват на търга, представил е всички необходими документи за участие във вид и съдържание 
съгласно утвърдената документация за участие в търга, но е представил плик с надпис „Ценово 
предложние“ само за обект №2120. 
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5.2. Участникът „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД заявява участие за обект №2121, представил е всички 
необходими документи за участие във вид и съдържание съгласно утвърдената документация за 
участие в търга и е представил плик с надпис „Ценово предложние“ за обект №2121. 

6. На основание чл.22, ал.3, изречение второ от Наредбата, комисията извърши служебна 
проверка за: 

6.1. актуално състояние на участниците в търговския регистър; 
6.2. актуална регистрация в публичния регистър на ИАГ по реда на чл.241 от Закона за горите 

и притежаване на удостоверение за регистрация за дейността-добив на дървесина; 
6.3. спазване на срока и размера за внасяне на гаранцията за участие; 
6.4. липса на парични задължения към “ЮЦДП“, гр.Смолян и неговите териториални 

поделения към деня на подаване на офертата за участие в процедурата. 

От извършената служебна проверка, комисията констатира следното: 
По т.6.1. – участниците са регистрирани в търговския регистър и към деня на провеждане на 

процедурата няма изменения, относно начина на представляване, седалище и адрес на управление 
(прилагат се разпечатки от търговския регистър за участниците); 

По т.6.2. – участниците са регистрирани в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за извършване на 
дейността „добив на дървесина“; 

По т.6.3. – от участниците са постъпили по сметка на ТП“ДГС-Доспат“, в определените от 
И.Д.Директор на ТП“ДГС-Доспат“ размери и срокове/до 16:00ч. на 27.11.2020г./, гаранции за участие в 
търга във вид на паричен превод; 

По т.6.4. – участниците нямат парични задължения към “ЮЦДП“, гр.Смолян и неговите 
териториални поделения към деня на подаване на офертата за участие в процедурата. 

7. След разглеждане на представените документи, комисията констатира, че: 
7.1. Участникът „СТАМБОЛИ“ ЕООД не е представил плик с надпис „Ценово предложение“ за 

обект №2121;  
8. Във връзка с направените констатации, КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ 

РЕШЕНИЯ: 
8.1. На основание чл.22, ал.4, т.1, във връзка с чл.18, ал.6 от Наредбата, ОТСТРАНЯВА от по-

нататъшно участие в търга: 
8.1.1. Участникът „СТАМБОЛИ“ ЕООД за обект №2121. 
8.2. Допуска до по-нататъшно участие в търга - отваряне на плик с надпис „Ценово 

предложение“, както следва: 
8.2.1. Участникът „СТАМБОЛИ“ ЕООД само за обект №2120; 
8.2.2. Участникът „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД за обект №2121. 

Председателят на комисията обяви публично взетите решения. 

II.РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ и КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Ценово предложение“ и регистриране на 
направените ценови предложения на допуснатите участници по обособени обекти, както следва:  

1. ЗА ОБЕКТ №2120: 

1.1. За обекта е допуснато за разглеждане ценовото предложение на един участник, а именно: 
А) Участникът „СТАМБОЛИ“ ЕООД предлага цена за закупуване на прогнозните количества 

стояща дървесина на корен от обекта, в размер на: 42 710.00 лв. (Четиридесет и две хиляди 
седемстотин и десет лева) без ДДС.  

1.2. При разглеждане на ценовото предложение комисията установи, че участникът е представил  
ценово предложение, което е изготвено в съответствие с изискванията на продавача. 

1.3. Видно от гореизложените данни, комисията съобразявайки се с обявеният критерии „най-
висока предложена цена“ в т.8 от Заповед №570 от 11.11.2020г. на И.Д.Директор на ТП“ДГС–Доспат“, 
ВЗЕ ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ДА КЛАСИРА ЗА ОБЕКТ №2120: 

• НА ПЪРВО МЯСТО: Участникът „СТАМБОЛИ“ ЕООД, предложил цена за закупуване на 
прогнозните количества стояща дървесина на корен от обекта, в размер на: 42 710.00 лв. 
(Четиридесет и две хиляди седемстотин и десет лева) без ДДС.  

• НА ВТОРО МЯСТО: Няма класиран участник, поради липса на друга подадена оферта за обекта. 

2. ЗА ОБЕКТ №2121: 

2.1. За обекта е допуснато за разглеждане ценовото предложение на един участник, а именно: 
А) Участникът „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД предлага цена за закупуване на прогнозните количества 

стояща дървесина на корен от обекта, в размер на: 33 643.30 лв. (Тридесет и три хиляди шестстотин 
четиридесет и три лева и тридесет стотинки) без ДДС.  
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2.2. При разглеждане на ценовото предложение комисията установи, че участникът е представил  
ценово предложение, което е изготвено в съответствие с изискванията на продавача. 

2.3. Видно от гореизложените данни, комисията съобразявайки се с обявеният критерии „най-
висока предложена цена“ в т.8 от Заповед №570 от 11.11.2020г. на И.Д.Директор на ТП“ДГС–Доспат“, 
ВЗЕ ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ДА КЛАСИРА ЗА ОБЕКТ №2121: 

• НА ПЪРВО МЯСТО: Участникът „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, предложил цена за закупуване на 
прогнозните количества стояща дървесина на корен от обекта, в размер на: 33 643.30 лв. (Тридесет и 
три хиляди шестстотин четиридесет и три лева и тридесет стотинки) без ДДС.  

• НА ВТОРО МЯСТО: Няма класиран участник, поради липса на друга допусната оферта за обекта. 

III. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ. 
1. Председателя на комисията съобщи публично класирането, след което обяви търга за 

приключил. 

2. След извършване на предходните действия, комисията състави и подписа настоящия протокол 
на 01.12.2020г., и приключи своята работа по разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите 
оферти за участие в търга с тайно наддаване. 

Настоящия протокол се предава на И.Д.Директор на ТП“ДГС–Доспат” за утвърждаване, съгласно 
чл.22, ал.19 от Наредбата, заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на търга с 
тайно наддаване. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………П*…….…..      
                          инж.Давид МЕХАНЧЕВ 
  

                 

ЧЛЕНОВЕ:     1. …………П*…….…..               2. …………П*…….…..  
                               Десислава КОКУТЕВА                        Ани ДЕЛЯНОВА                  
 

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

данни (Регламент (ЕС) 2016/679 

                                                                                                                                 


