
 

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

/инж. Васил Палагачев/ 
дата: 20.12.2021 г.       

 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 17.12.2021 год., комисия, назначена със Заповед № 227 / 17.12.2021 гoд. на 

Директора на ТП ДГС „Смолян”, в състав: 
 
Председател:  
Христо Лазаров Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”; 

 
 Членове:  

1. Зорка Руменова Маринова – гл. счетоводител при ТП ДГС „Смолян”; 
2. инж. Георги Райчев Гаджев – гл. инженер при ТП ДГС „Смолян”; 
3. инж. Кадир Шабанов Кропов – ст.лесничей при ТП ДГС „Смолян“; 
4. инж. Гергана Емилова Шехова – лесничей ТП ДГС „Смолян”, 

 
се събра на заседание в 10.00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, гр. 

Смолян, бул. „България” № 83, за да проведе търг с тайно наддаване за продажба на добита 
дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 2209с / отдел 30-н/, 2210с /отдели 176-а, 178-
ж/, 2211с /отдели 190-б, 194-м/, 2212 / отдели 193-г, 195-б /, 2213 /отдел 1039-м/, 2214 / отдели 
1043-а, 1045-к, 1045-о /, 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/, 
2217 /отдел 2096-ж/, 2218 /отдели 2102-а, 2102-е/, 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/, 2220 /отдели 
2116-ц, 2161-з/ и 2221 /отдел 2125-т/, открит със Заповед  № 191 / 19.11.2021 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 търга с тайно 

наддаване, в определения срок до 17.00 часа на 16.12.2021 год. са подадени оферти от следните 
участници: 

1. „БАРИ - ТРАНС” ЕООД, град Смолян, ул. „Тракия” № 18, с вх. № 30 / 16.12.2021 г., 15:50 ч., 
за участие за обекти №№ 2211с /отдели 190-б, 194-м / и 2216 / отдели 2070-к, 2071-п, 
2081-в /на ТП ДГС „Смолян”. 

2. „АНАКАЙ ФОРЕСТ” ЕООД, град Смолян, ул. „Христо Смирненски” № 13, с вх. № 31 / 
16.12.2021 г., 15:58 ч., за участие за обекти №№ 2210с /отдели 176-а, 178-ж/, 2211с 
/отдели 190-б, 194-м /, 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/ и 2216 / отдели 2070-к, 2071-п, 
2081-в / на ТП ДГС „Смолян”. 

3. „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД, град Пловдив, бул. „Александър Стамболийски” № 50, с вх. 
№ 32 / 16.12.2021 г., 16:05 ч., за участие за обекти №№ 2210с /отдели 176-а, 178-ж/, 2211с 
/отдели 190-б, 194-м/, 2212 / отдели 193-г, 195-б /, 2213 /отдел 1039-м/, 2214 / отдели 
1043-а, 1045-к, 1045-о /, 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-
в/, 2217 /отдел 2096-ж/, 2218 /отдели 2102-а, 2102-е/, 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/, 2220 
/отдели 2116-ц, 2161-з/, на ТП ДГС „Смолян”. 



 

4.  „ЕВТИМОВ“ ЕООД, град Смолян, ул. „Липа” № 6, с вх. № 34 / 16.12.2021 г., 16:10 ч. за 
обекти №№ 2210с /отдели 176-а, 178-ж/, 2211с /отдели 190-б, 194-м/, 2212 / отдели 193-г, 
195-б /, 2213 /отдел 1039-м/, 2214 / отдели 1043-а, 1045-к, 1045-о /, 2216 /отдели 2070-к, 
2071-п, 2081-в/, 2217 /отдел 2096-ж/, 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/ и 2220 /отдели 2116-ц, 
2161-з/ на ТП ДГС „Смолян”.  

5. „ЕЛСА“ ЕООД, град Смолян, ул. „Кирил и Методий” № 17, с вх. № 35 / 16.12.2021 г., 16:20 
ч. за обекти №№ 2209с / отдел 30-н/, 2210с /отдели 176-а, 178-ж/, 2211с /отдели 190-б, 
194-м/, 2212 / отдели 193-г, 195-б /, 2213 /отдел 1039-м/, 2214 / отдели 1043-а, 1045-к, 
1045-о /, 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/, 2217 /отдел 
2096-ж/, 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/ и 2220 /отдели 2116-ц, 2161-з/ на ТП ДГС „Смолян”.  

6. „СС ПАЙ УУД“ ЕООД, град Смолян, ул. „Кирил Маджаров” № 8, с вх. № 37 / 16.12.2021 г., 
16:25 ч. за обект № 2212 / отдели 193-г, 195-б / 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. 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 16.12.2021 
год. към 17.00 часа. 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:   

 

1. 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 трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписaни 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. 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. Удостоверение за регистриран обект по чл.206 от Закон за горите – копие, заверено от 
участника. 
5. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина през 2020 год. – 
подписана и подпечатана от участника. 



 

6. Счетоводна книга на ДМА подсметка 206 – машини и оборудване на „БАРИ ТРАНС“ЕООД – 
подписана и подпечатана от управителя. 
7. Пълномощно на Николай Славейков Гълъбов – от управителя на „Бари Транс“ЕООД – Исмаил 
Акиев Боризанов, с рег. 286/31.01.2018 год. на нотариус Невена Кулишева, нотариус в район на 
действие РС – гр. Смолян с рег. № 122 на Нотариалната камара 
8. Плик „Предлагана цена” за обект № 2216. 

 
2. Комисията отвори плика с офертата на участник „АНАКАЙ ФОРЕСТ” 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, подписaни от член на комисията. 

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

1. Заявление по образец – 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. Удостоверение за регистриран обект по чл.206 от Закон за горите – копие, заверено от 
участника. 
5. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина през 2020 год. – 
подписана и подпечатана от участника. 
6. Плик „Предлагана цена” за обект № 2215. 

 
3. Комисията отвори плика с офертата на участник „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” 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, подписaни от член на комисията. 

 
Представените документи от участник „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД, са, както следва: 

1. Заявление по образец – Приложение № 1, подписано и подпечатано от управителя на 
дружеството.  
2. Преводно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2210с на 
03.12.2021 год., при Уникредит Булбанк - документ генериран от система за интернет банкиране 
на Уникредит Булбанк.  
3. Преводно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2211с на 
03.12.2021 год., при Уникредит Булбанк - документ генериран от система за интернет банкиране 
на Уникредит Булбанк.  
4. Преводно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2212 на 
03.12.2021 год., при Уникредит Булбанк - документ генериран от система за интернет банкиране 
на Уникредит Булбанк.  
5. Преводно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2213 на 
03.12.2021 год., при Уникредит Булбанк - документ генериран от система за интернет банкиране 
на Уникредит Булбанк.  



 

6. Преводно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2214 на 
03.12.2021 год., при Уникредит Булбанк - документ генериран от система за интернет банкиране 
на Уникредит Булбанк.  
7. Преводно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2215 на 
03.12.2021 год., при Уникредит Булбанк - документ генериран от система за интернет банкиране 
на Уникредит Булбанк.  
8. Преводно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2216 на 
03.12.2021 год., при Уникредит Булбанк - документ генериран от система за интернет банкиране 
на Уникредит Булбанк.  
9. Преводно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2217 на 
03.12.2021 год., при Уникредит Булбанк - документ генериран от система за интернет банкиране 
на Уникредит Булбанк.  
10. Преводно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2218 на 
03.12.2021 год., при Уникредит Булбанк - документ генериран от система за интернет банкиране 
на Уникредит Булбанк.  
11. Преводно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2219 на 
03.12.2021 год., при Уникредит Булбанк - документ генериран от система за интернет банкиране 
на Уникредит Булбанк.  
12. Преводно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2220 на 
03.12.2021 год., при Уникредит Булбанк - документ генериран от система за интернет банкиране 
на Уникредит Булбанк.  
13. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
14. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“  от Наредбата - Приложение № 
3, подписана от управителя на дружеството.  
15. Удостоверение за регистриран обект по чл.206 от Закон за горите – копие, заверено от 
участника. 
16. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина през 2020 год. – 
подписана и подпечатана от участника. 
17. Амортизационен план към 31.10.2021 год. – подписан и подпечатан от управителя. 
18. Плик „Предлагана цена” за обект № 2218. 

 
4. 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. Пликовете с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” бяха 
подписани от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписaни 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 № 2211с на 
15.12.2021 год., при Обединена Българска Банка – подписан от управителя.  
3. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2212 на 
15.12.2021 год., при Обединена Българска Банка – подписан от управителя.  
4. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2210с на 
15.12.2021 год., при Обединена Българска Банка – подписан от управителя.  



 

5. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2219 на 
15.12.2021 год., при Обединена Българска Банка – подписан от управителя.  
6. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2220 на 
15.12.2021 год., при Обединена Българска Банка – подписан от управителя.  
7. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2217 на 
15.12.2021 год., при Обединена Българска Банка – подписан от управителя.  
8. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2216 на 
15.12.2021 год., при Обединена Българска Банка – подписан от управителя.  
9. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2214 на 
15.12.2021 год., при Обединена Българска Банка – подписан от управителя.  
10. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2213 на 
15.12.2021 год., при Обединена Българска Банка – подписан от управителя.  
11. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
12. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“  от Наредбата - Приложение № 
3, подписана от управителя на дружеството.  
13. Удостоверение за регистриран обект по чл.206 от Закон за горите – копие, заверено от 
участника. 
14. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина през 2020 год. – 
подписана и подпечатана от участника. 
15. Плик „Предлагана цена” за обект № 2110с. 
16. Плик „Предлагана цена” за обект № 2111с. 
17. Плик „Предлагана цена” за обект № 2117. 
18. Плик „Предлагана цена” за обект № 2119. 
19. Плик „Предлагана цена” за обект № 2120. 

 
5. Комисията отвори плика с офертата на участник „ЕЛСА” 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 участника документи, подписaни от член на комисията. 

 
Представените документи от участник „ЕЛСА” 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 № 2209с на 
15.12.2021 год., при Банка ДСК - документ генериран от система за интернет банкиране на Банка 
ДСК.  
3. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2210с на 
15.12.2021 год., при Банка ДСК - документ генериран от система за интернет банкиране на Банка 
ДСК.  
4. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2211с на 
15.12.2021 год., при Банка ДСК - документ генериран от система за интернет банкиране на Банка 
ДСК.  
5. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2212 на 
15.12.2021 год., при Банка ДСК - документ генериран от система за интернет банкиране на Банка 
ДСК.  



 

6. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2213 на 
15.12.2021 год., при Банка ДСК - документ генериран от система за интернет банкиране на Банка 
ДСК.  
7. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2214 на 
15.12.2021 год., при Банка ДСК - документ генериран от система за интернет банкиране на Банка 
ДСК.  
8. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2215 на 
15.12.2021 год., при Банка ДСК - документ генериран от система за интернет банкиране на Банка 
ДСК.  
9. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2216 на 
15.12.2021 год., при Банка ДСК - документ генериран от система за интернет банкиране на Банка 
ДСК.  
10. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2217 на 
15.12.2021 год., при Банка ДСК - документ генериран от система за интернет банкиране на Банка 
ДСК.  
11. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2218 на 
15.12.2021 год., при Банка ДСК - документ генериран от система за интернет банкиране на Банка 
ДСК.  
12. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2219 на 
15.12.2021 год., при Банка ДСК - документ генериран от система за интернет банкиране на Банка 
ДСК.  
13. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2220 на 
15.12.2021 год., при Банка ДСК - документ генериран от система за интернет банкиране на Банка 
ДСК.  
14. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
15. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“  от Наредбата - Приложение № 
3, подписана от управителя на дружеството.  
16. Удостоверение за регистриран обект по чл.206 от Закон за горите – копие, заверено от 
участника. 
17. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина през 2020 год. – 
подписана и подпечатана от участника. 
18. Плик „Предлагана цена” за обект № 2209с. 
19. Плик „Предлагана цена” за обект № 2213. 
20. Плик „Предлагана цена” за обект № 2214. 
 

6. 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 трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписaни 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 за внесена гаранция за участие за обект № 2212 на 
16.12.2021 год., при Уникредит Булбанк АД - документ генериран от система за интернет 
банкиране на Уникредит Булбанк АД.  
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. Удостоверение за регистриран обект по чл.206 от Закон за горите – копие, заверено от 
участника. 
6. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина през 2020 год. – 
подписана и подпечатана от участника. 
7. Инвентарна книга на „СС ПАЙН УУД“ ЕООД към 15.12.2021 год.- подписана и подпечатана. 
8. Плик „Предлагана цена” за обект № 2212. 
 

1. „БАРИ ТРАНС” ЕООД е отбелязал на плика с приложените документи и в Заявление – 
Приложение №1 от документацията, че ще участва за обекти №№ 2211с /отдели 190-б, 194-м /, 
2216 / отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в / на ТП ДГС „Смолян”. Видно от представените документи се 
установи, че участникът не е представил плик „предлагана цена” за обект № 2211с / отдели 190-
б, 194-м /.  

На основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от Наредбата комисията отстранява „БАРИ ТРАНС” ЕООД от по-
нататъшно участие за обект № 2211с / отдели 190-б, 194-м / на ТП ДГС „Смолян”. 

2. „АНАКАЙ ФОРЕСТ” ЕООД е отбелязал на плика с приложените документи и в Заявление 
– Приложение №1 от документацията, че ще участва за обекти №№ 2210с /отдели 176-а, 178-
ж/, 2211с /отдели 190-б, 194-м /, 2215 / отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 / отдели 2070-к, 2071-п, 
2081-в / на ТП ДГС „Смолян”. Видно от представените документи се установи, че участникът не е 
представил плик „предлагана цена” за обекти №№ 2210с /отдели 176-а, 178-ж/, 2211с /отдели 
190-б, 194-м /, 2216 / отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в /.  

На основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от Наредбата комисията отстранява „АНАКАЙ ФОРЕСТ” ЕООД от 
по-нататъшно участие за обекти №№ 2210с /отдели 176-а, 178-ж/, 2211с /отдели 190-б, 194-м /, 
2216 / отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в / на ТП ДГС „Смолян”. 

3. „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД е отбелязал на плика с приложените документи и в 
Заявление – Приложение №1 от документацията, че ще участва за обекти №№ 2210с /отдели 
176-а, 178-ж/, 2211с /отдели 190-б, 194-м/, 2212 / отдели 193-г, 195-б /, 2213 /отдел 1039-м/, 
2214 / отдели 1043-а, 1045-к, 1045-о /, 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 /отдели 2070-к, 2071-
п, 2081-в/, 2217 /отдел 2096-ж/, 2218 /отдели 2102-а, 2102-е/, 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/ и 
2220 /отдели 2116-ц, 2161-з/ на ТП ДГС „Смолян”. Видно от представените документи се 
установи, че участникът не е представил плик „предлагана цена” за обекти №№ 2210с /отдели 
176-а, 178-ж/, 2211с /отдели 190-б, 194-м/, 2212 / отдели 193-г, 195-б /, 2213 /отдел 1039-м/, 
2214 / отдели 1043-а, 1045-к, 1045-о /, 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 /отдели 2070-к, 2071-
п, 2081-в/, 2217 /отдел 2096-ж/, 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/, 2220 /отдели 2116-ц, 2161-з/.  

На основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от Наредбата комисията отстранява „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” 
ЕООД от по-нататъшно участие за обекти №№ 2210с /отдели 176-а, 178-ж/, 2211с /отдели 190-б, 
194-м/, 2212 / отдели 193-г, 195-б /, 2213 /отдел 1039-м/, 2214 / отдели 1043-а, 1045-к, 1045-о /, 
2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/, 2217 /отдел 2096-ж/, 2219 
/отдели 2115-а, 2115-б/, 2220 /отдели 2116-ц, 2161-з/ на ТП ДГС „Смолян”. 

4. „ЕВТИМОВ” ЕООД е отбелязал на плика с приложените документи и в Заявление – 
Приложение №1 от документацията, че ще участва за обекти №№ 2210с /отдели 176-а, 178-ж/, 



 

2211с /отдели 190-б, 194-м/, 2212 / отдели 193-г, 195-б /, 2213 /отдел 1039-м/, 2214 / отдели 
1043-а, 1045-к, 1045-о /, 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/, 2217 /отдел 2096-ж/, 2219 /отдели 
2115-а, 2115-б/ и 2220 /отдели 2116-ц, 2161-з/ на ТП ДГС „Смолян”. Видно от представените 
документи се установи, че участникът не е представил плик „предлагана цена” за обекти №№ 
2212 / отдели 193-г, 195-б /, 2213 /отдел 1039-м/, 2214 / отдели 1043-а, 1045-к, 1045-о /, 2216 
/отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/.  

На основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от Наредбата комисията отстранява „ЕВТИМОВ” ЕООД от по-
нататъшно участие за обекти №№ 2212 / отдели 193-г, 195-б /, 2213 /отдел 1039-м/, 2214 / 
отдели 1043-а, 1045-к, 1045-о /, 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/ на ТП ДГС „Смолян”. 

 
5.  „ЕЛСА” ЕООД е отбелязал на плика с приложените документи и в Заявление – 

Приложение №1 от документацията, че ще участва за обекти №№ 2209с /отдел 30-н/, 2210с 
/отдели 176-а, 178-ж/, 2211с /отдели 190-б, 194-м/, 2212 / отдели 193-г, 195-б /, 2213 /отдел 
1039-м/, 2214 / отдели 1043-а, 1045-к, 1045-о /, 2215 / отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 /отдели 
2070-к, 2071-п, 2081-в/, 2217 /отдел 2096-ж/, 2218 / отдели 2102-а, 2102-е/, 2219 /отдели 2115-а, 
2115-б/ и 2220 /отдели 2116-ц, 2161-з/ на ТП ДГС „Смолян”. Видно от представените документи 
се установи, че участникът не е представил плик „предлагана цена” за обекти №№ 2210с /отдели 
176-а, 178-ж/, 2211с /отдели 190-б, 194-м/, 2212 / отдели 193-г, 195-б /, 2215 / отдели 2057-ж, 
2057-а1/, 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/, 2217 /отдел 2096-ж/, 2218 / отдели 2102-а, 2102-
е/, 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/ и 2220 /отдели 2116-ц, 2161-з/  

На основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от Наредбата комисията отстранява „ЕЛСА” ЕООД от по-
нататъшно участие за обекти №№ 2210с /отдели 176-а, 178-ж/, 2211с /отдели 190-б, 194-м/, 2212 
/ отдели 193-г, 195-б /, 2215 / отдели 2057-ж, 2057-а1/, 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/, 2217 
/отдел 2096-ж/, 2218 / отдели 2102-а, 2102-е/, 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/ и 2220 /отдели 2116-
ц, 2161-з/ на ТП ДГС „Смолян”. 

 
Комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата 

участниците, както следва: 
1. „БАРИ ТРАНС“ ЕООД за обект № 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/; 
2. „АНАКАЙ ФОРЕСТ” ЕООД за обект № 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/; 
3. „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД за обект № 2218 /отдели 2102-а, 2102-е/; 
4. „ЕВТИМОВ” ЕООД за обекти №№ 2210с /отдели 176-а, 178-ж/, 2211с /отдели 190-б, 

194-м/, 2217 /отдел 2096-ж/, 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/ и 2220 /отдели 2116-ц, 2161-з/; 
5. „ЕЛСА” ЕООД за обекти №№ 2209с /отдел 30-н/, 2213 /отдел 1039-м/, 2214 / отдели 

1043-а, 1045-к, 1045-о /; 
6. „СС ПАЙН УУД” ЕООД за обект № 2212 /отдели 193-г, 195-б/; 

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

 
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. 

 
Ценовите предложения на участниците отговарят на предварително обявените от 

Продавача условия и не са под обявените начални цени за закупуване на прогнозните 
количества дървесина. 



 

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

както следва: 
 1. За обект № 2209с, включващ отдел/подотдел: 30-н, с количество дървесина в размер 
112,26 куб. м и начална цена в размер на 8 233,25 лева без ДДС, комисията класира, както 
следва: 

На първо място участник: „ЕЛСА” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 120552498, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. 
„Кирил и Методий” № 17, представлявано от Светлин Викторов Царев, с предложена цена в 
размер на 8 233,25 лева /осем хиляди двеста тридесет и три лева и двадесет и пет стотинки/ 
без ДДС. 

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

2. За обект № 2210с, включващ отдели/подотдели: 176-а, 178-ж, с количество дървесина в 
размер 167,45 куб. м и начална цена в размер на 15 285,45 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 
15 285,45 лева /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки/ 
без ДДС. 

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

 
3. За обект № 2211с, включващ отдели/подотдели: 190-б, 194-м, с количество дървесина в 

размер 370,13 куб. м и начална цена в размер на 31 620,69 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 
31 620,69 лева /тридесет и една хиляди шестстотин и двадесет лева и шестдесет и девет 
стотинки/ без ДДС. 

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

 
4. За обект № 2212, включващ отдели/подотдели: 193-г, 195-б с прогнозно количество 

дървесина от 433,06 куб. м и начална цена в размер на 39 825,53 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 39 825,53 лева /тридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и пет лева и 
петдесет и три стотинки/ без ДДС. 

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



 

5. За обект № 2213, включващ отдел/подотдел: 1039-м, с количество дървесина в размер 
153,86 куб. м и начална цена в размер на 16 137,07 лева без ДДС, комисията класира, както 
следва: 

На първо място участник: „ЕЛСА” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 120552498, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. 
„Кирил и Методий” № 17, представлявано от Светлин Викторов Царев, с предложена цена в 
размер на 16 137,07 лева /шестнадесет хиляди сто тридесет и седем лева и седем стотинки/ 
без ДДС. 

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

 
6. За обект № 2214, включващ отдели/подотдели: 1043-а, 1045-к, 1045-о с количество 

дървесина в размер 257,77 куб. м и начална цена в размер на 26 859,15 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва: 

На първо място участник: „ЕЛСА” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 120552498, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. 
„Кирил и Методий” № 17, представлявано от Светлин Викторов Царев, с предложена цена в 
размер на 26 859,15 лева /двадесет и шест хиляди осемстотин петдесет и девет лева и 
петнадесет стотинки/ без ДДС. 

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

 
7. За обект № 2215, включващ отдели/подотдели: 2057-ж, 2057-а1 с количество 

дървесина в размер 205,38 куб. м и начална цена в размер на 15 460,21 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва: 

На първо място участник: „АНАКАЙ ФОРЕСТ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията с ЕИК 204943192, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 
Смолян, ул. „Христо Смирненски” № 13, представлявано от Анастас Манолов Кайков, с 
предложена цена в размер на 15 460,21 лева /петнадесет хиляди четиристотин и шестдесет 
лева и двадесет и една стотинки/ без ДДС. 

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

 
8. За обект № 2216, включващ отдели/подотдели: 2070-к, 2071-п, 2081-в с количество 

дървесина в размер 409,57 куб. м и начална цена в размер на 32 805,22 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 32 805,22 лева /тридесет и две хиляди осемстотин и пет лева и двадесет и две 
стотинки/ без ДДС. 

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

 
9. За обект № 2217, включващ отдел/подотдел: 2096-ж, с количество дървесина в размер 

450,18 куб. м и начална цена в размер на 29 183,90 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 
29 183,90 лева /двадесет и девет хиляди сто осемдесет и три лева и деветдесет стотинки/ без 
ДДС. 

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

 
10. За обект № 2218, включващ отдели/подотдели: 2102-а, 2102-е, с количество 

дървесина в размер 654,16 куб. м и начална цена в размер на 48 559,80 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва: 

На първо място участник: „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД, вписано в Търговския регистър 
при Агенция по вписванията с ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 
общ. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски” № 50, представлявано от Пенка Николова 
Бангеева, с предложена цена в размер на 48 559,80 лева /четиридесет и осем хиляди петстотин 
петдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС. 

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

 
11. За обект № 2219, включващ отдели/подотдели: 2115-а, 2115-б с количество дървесина 

в размер 435,70 куб. м и начална цена в размер на 32 891,29 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 
32 891,29 лева /тридесет и две хиляди осемстотин деветдесет и един лева и двадесет и девет 
стотинки/ без ДДС. 

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

 
12. За обект № 2220, включващ отдели/подотдели: 2116-ц, 2161-з с количество дървесина 

в размер 357,64 куб. м и начална цена в размер на 26 450,08 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 
26 450,08 лева /двадесет и шест хиляди четиристотин и петдесет лева и осем стотинки/ без 
ДДС. 

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

 
5. За обект № 2221, включващ отдел/подотдел: 2125-т, с количество дървесина в размер 

200,00 куб. м и начална цена в размер на 16 000,00 лева без ДДС, няма подадена оферта за 
участие 

 



 

Комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да сключи договор за продажба на 
добита дървесина на прогнозни количества от предложените обекти с класираните на първо 
място участници, както следва: 

1. за обект № 2209с /отдел 30-н/ - „ЕЛСА” ЕООД 
2. за обект № 2210с /отдели 176-а, 178-ж/ - „ЕВТИМОВ” ЕООД 
3. за обект № 2211с /отдели 190-б, 194-м/- „ЕВТИМОВ” ЕООД 
4. за обект № 2212 /отдели 193-г, 195-б/ - „СС ПАЙН УУД” ЕООД  
5. за обект № 2213 /отдел 1039-м/ - „ЕЛСА” ЕООД 
6. за обект № 2214 / отдели 1043-а, 1045-к, 1045-о / - „ЕЛСА” ЕООД 
7. за обект № 2215 /отдели 2057-ж, 2057-а1/ - „АНАКАЙ ФОРЕСТ” ЕООД ; 
8. за обект № 2216 /отдели 2070-к, 2071-п, 2081-в/ - „БАРИ ТРАНС“ ЕООД; 
9. за обект № 2217 /отдел 2096-ж/ - „ЕВТИМОВ” ЕООД 
10. за обект № 2218 /отдели 2102-а, 2102-е/ - „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД;  
11. за обект № 2219 /отдели 2115-а, 2115-б/ - „ЕВТИМОВ” ЕООД,  
12. за обект № 2220 /отдели 2116-ц, 2161-з/ - „ЕВТИМОВ” ЕООД; 
 
За обект № 2221,  комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да прекрати 

процедурата търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества, 
съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата, а именно „не е подадена нито една оферта”.  

 
Настоящият протокол съставен на 20.12.2021г., се предава за утвърждаване от 

ПРОДАВАЧА 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. 

 
К О М И С И Я :  

Председател:   ...................п*.................... / Христо Балабанов / 
 

Членове: 1. ..................п*.................. / Зорка Маринова / 
 

2. ..................п*................ / инж. Георги Гаджев / 
 

3. ..................п*............... /инж.Кадир Кропов / 
 

       4. ..................п*............. / инж. Гергана Шехова /   
 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 20.12.2021 г. 

       
  Подпис…………п*………..………… 
        ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”  
  (инж. Васил Палагачев) 

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


