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Утвърждавам на дата 29.12.2020 г. 
Директор 

Южноцентрално държавно предприятие град Смолян 
инж. Ботьо Арабаджиев 

 
………………/п/*………………….. 

 
ПРОТОКОЛ 

съставен на основание Глава III, Раздел IV във връзка с чл. 22, ал. 19 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 (Наредбата) 

 
Днес, 22.12.2020 г., се събра комисия, определена със Заповед № 

468/22.12.2020 г. на Директора на Южноцентрално държавно предприятие 
град Смолян, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Ивайло Исаев – заместник – директор на 
Южноцентрално държавно предприятие град Смолян 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. Иван Свирков – юрисконсулт при Южноцентрално държавно 

предприятие град Смолян; 
2. инж. Константин Чолаков – лесоинженер „ползване от горите“ при 

Южноцентрално държавно предприятие град Смолян; 
3. инж. Елена Милева – лесоинженер „специалист по опазване и защита 

на горски територии“ при Южноцентрално държавно предприятие град 
Смолян;  

4. Атанаска Бялкова – счетоводител при Южноцентрално държавно 
предприятие град Смолян, 

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за 
участие в процедура за сключване на дългосрочен договор за продажба на 
стояща дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване от горски територии 
- държавна собственост, съгласно Наредбата. Дървесината е включена в обект 
№ 3Д2021, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС 
„Момчилград“ и ТП ДЛС „Женда“.  

 



2 
 

В срока, определен за получаване на оферти за участие, видно от 
извлечение от регистъра на ЦУ на ЮЦДП град Смолян за оферти, са постъпили 
3 броя, както следва:  

1. Оферта с Вх. № 19/21.12.2020 г., 16:31 ч., депозирана от „Дарис“ ООД; 
2. Оферта с Вх. № 20/21.12.2020 г., 16:35 ч., депозирана от „Кроношпан 

България“ ЕООД; 
3. Оферта с Вх. № 24/21.12.2020 г., 16:42 ч., депозирана от „Маркони груп 

лес“ ЕООД; 
 
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации, че не 

са „свързано лице“ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон с участник в търга или с посочените от него подизпълнители, 
или с членове на техните управителни или контролни органи, че, ще пазят в 
тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в комисията и, 
че нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от 
участниците, подали документи за участие. 

 
Комисията служебно провери и установи, че участниците „Дарис“ ООД, 

„Кроношпан България“ ЕООД и „Маркони груп лес“ ЕООД са подали в срок 
изискуемото заявление по чл. 75, ал. 2 от Наредбата, поради което внесените 
от тях оферти следва да бъдат допуснати до по нататъшно участие в процедура 
за сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на 
корен, чрез търг с тайно наддаване от горски територии - държавна 
собственост.  

 
Пристъпи се към отваряне на офертите на допуснатите участници, по 

реда на постъпването им, а именно: 
1. „Дарис“ ООД; 
2. „Кроношпан България“ ЕООД; 
3. „Маркони груп лес“ ЕООД. 
 
След запознаване с представените от участниците документи, се 

установи следното: 
1. „Дарис“ ООД: 
Комисията служебно извърши справка в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията и в публичния регистър на Изпълнителна агенция по 
горите. 
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Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, във вид и форма, съгласно изискванията на Продавача, поради 
което се допуска до отваряне на плик с надпис „Ценово предложение“.  

 
2. За участника „Кроношпан България“ ЕООД: 
Комисията служебно извърши справка в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията и в публичния регистър на Изпълнителна агенция по 
горите. 

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, във вид и форма, съгласно изискванията на Продавача, поради 
което се допуска до отваряне на плик с надпис „Ценово предложение“.  

 
3. За участника „Маркони груп лес“ ЕООД: 
Комисията служебно извърши справка в Търговския регистър към 

Агенция по вписванията и в публичния регистър на Изпълнителна агенция по 
горите. 

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, във вид и форма, съгласно изискванията на Продавача, поради 
което се допуска до отваряне на плик с надпис „Ценово предложение“.  

 
Пристъпи се към отваряне на плик с надпис „Ценово предложение“ за 

обект № 3Д2021 на участника „Дарис“ ООД. 
Ценовото предложение на „Дарис“ ООД за обект № 3Д2021 е в размер 

на 97171.80 (деветдесет и седем хиляди сто седемдесет и един лева и 
осемдесет стотинки) лева без ДДС. 

Първоначалната обявена от Продавача цена за обект № 3Д2021 е в 
размер на 97171.80 (деветдесет и седем хиляди сто седемдесет и един лева 
и осемдесет стотинки) лева без ДДС за общо прогнозно количество 
дървесина в размер на 4160.00 пл. куб. м. 

Комисията констатира, че представеното от участника „Дарис“ ООД 
ценово предложение отговаря на изискванията поставени от Продавача, 
поради което се допуска до класиране, по посочения във влязлата в сила 
документация за участие критерий „най – висока цена“. 

 
Пристъпи се към отваряне на плик с надпис „Ценово предложение“ за 

обект № 3Д2021 на участника „Кроношпан България“ ЕООД. 
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Ценовото предложение на „Кроношпан България“ ЕООД за обект № 
3Д2021 е в размер на 97171.80 (деветдесет и седем хиляди сто седемдесет и 
един лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС. 

Първоначалната обявена от Продавача цена за обект № 3Д2021 е в 
размер на 97171.80 (деветдесет и седем хиляди сто седемдесет и един лева 
и осемдесет стотинки) лева без ДДС за общо прогнозно количество 
дървесина в размер на 4160.00 пл. куб. м. 

Комисията констатира, че представеното от участника „Кроношпан 
България“ ЕООД ценово предложение отговаря на изискванията поставени от 
Продавача, поради което се допуска до класиране, по посочения във влязлата 
в сила документация за участие критерий „най – висока цена“. 

 
Пристъпи се към отваряне на плик с надпис „Ценово предложение“ за 

обект № 3Д2021 на участника „Маркони груп лес“ ЕООД. 
Ценовото предложение на „Маркони груп лес“ ЕООД за обект № 

3Д2021 е в размер на 97250.00 (деветдесет и седем хиляди и двеста и 
петдесет) лева без ДДС. 

Първоначалната обявена от Продавача цена за обект № 3Д2021 е в 
размер на 97171.80 (деветдесет и седем хиляди сто седемдесет и един лева 
и осемдесет стотинки) лева без ДДС за общо прогнозно количество 
дървесина в размер на 4160.00 пл. куб. м. 

Комисията констатира, че представеното от участника „Маркони груп 
лес“ ЕООД ценово предложение отговаря на изискванията поставени от 
Продавача, поради което се допуска до класиране, по посочения във влязлата 
в сила документация за участие критерий „най – висока цена“. 

 
Комисията класира участниците, както следва: 
На първо място „Маркони груп лес“ ЕООД по предложената от него 

цена в размер на 97250.00 (деветдесет и седем хиляди и двеста и петдесет) 
лева без ДДС за общото прогнозно количество дървесина, включено за 
продажба на стояща дървесина на корен през първата година от срока на 
действие на договора за обект № 3Д2021. 

На второ място „Дарис“ ООД по предложената от него цена в размер на 
97171.80 (деветдесет и седем хиляди сто седемдесет и един лева и 
осемдесет стотинки) лева без ДДС за общото прогнозно количество 
дървесина, включено за продажба на стояща дървесина на корен през първата 
година от срока на действие на договора за обект № 3Д2021. 
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Класирането на участника на второ място е извършено при спазване на 
разпоредбата на чл. 22, ал. 15 от Наредбата във връзка с Раздел IV, т. 4, абзац 
втори от влязлата в сила документация за участие за обект № 3Д2021. 

Настоящият протокол съставен технически на 23.12.2020 г., ведно с 
цялата документация събрана в хода на провеждане на процедурата се 
предава на Директора на Южноцентрално държавно предприятие град 
Смолян за утвърждаване.  

 
 
Комисия: 
  …………/п/*…………….. 
  инж. Ивайло Исаев 
 
  …………/п/*…………….. 

Иван Свирков 
 
  …………/п/*…………….. 

инж. Константин Чолаков 
 
  …………/п/*…………….. 

инж. Елена Милева 
 
  …………/п/*…………….. 

Атанаска Бялкова 
 
 
 
 ПРЕДАЛ на 23.12.2020 г.:   ПРИЕЛ на 29.12.2020 г.: 
 
 
 …………/п/*…………………..    …………/п/*…………………….. 
/инж. Ивайло Исаев – заместник –    /инж. Ботьо Арабаджиев –  
Директор при ЮЦДП град Смолян/   Директор на ЮЦДП град Смолян/ 
 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


