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„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – ГР.СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 
 4890, с.Хвойна, ул.„Кап. Петко Войвода”№2,  e-mail: dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com 

 
 
                                                                                                                           
 
 
 

   

    УТВЪРДИЛ,  

                                                                                        В.И.ДИРЕКТОР       ………п*………………….                  

                                                                                        НА ТП ДГС „АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”:                       

                                                                                                                            /инж. Ангел Чорбов/ 

                                                                                                                             

                                                                                                                                         дата: 12.12.2022  г.       

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

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 09.12.2022 г. комисия, назначена със Заповед с № З-02-353/09.12.2022 г. на 

Директора на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”, в състав: 

  

 

Председател:  Ананас Ангьозов – лесничей при ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов” 

Членове:         2. Ангел Безергянов -  юрисконсулт при ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”; 

3. Венка Качакова – оп.счетоводител при ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”; 

4. инж. Даниела Делисивкова – лесничей при ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”; 

5. инж. Ангел Кадиев – лесничей - ст. лесничей на ГСУ „Павелско“ при ТП ДГС 

„Акад. Николай Хайтов”. 

 

Резервни членове:  

1. Михаила Станкова – оператор въвеждане на данни в ТП ДГС „Акад. Николай 

Хайтов”; 

2. Росица Поповска – лесничей при ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”. 

 

Комисията се събра на заседание в 10:30 часа в административната сграда на ТП ДГС 

„Акад. Николай Хайтов”, находяща  се на ул. „Кап. Петко Войвода” №2, за да проведе открит 

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

рампиране на маркирана дървесина на корен”  включена в обекти с №№ 2301МТ, 2302МТ, 

2303МТ, 2304МТ и 2305МТ, съставляваща маркираните за сеч дървета с определени прогнозни 

количества дървесина от отдели/подотдели – 180 „л“, 213 „б“, 282 „ж“, 280 „ж2“, 280 „к2“ и 303 

„м“ от годишен план за ползване за 2023 г на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”. 

 

Комисията получи регистъра с кандидатите, представили оферти за участие в обявената 

процедура.  

I. Постъпили оферти 

Видно от представения регистър на подадените оферти за участие в открития конкурс, в 

определения срок до 16:00 часа на 08.12.2022 г.  са постъпили 3 /три/ оферти от  кандидатите:    
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            1. ЕТ ”Тоники – М. Беловодска” с вх. № 02-625/08.12.2022 г. в 14, 59 ч. за обект № 

2305МТ; 

2. „Престиж- Солища“ ООД с вх. № 02-626/08.12.2022 г. в 15,39 ч. за обекти с №№ 

2301МТ, 2303МТ, 2304МТ и 2305МТ; 

3. ЕТ ”Иван Карталов” с вх. № 02-627/08.12.2022 г. в 15,50 ч. за обекти с №№2302 МТ, 

№2303МТ и №2305МТ.  

 

При започване на работа на комисията беше установено, че редовния член на комисията – 

инж. Ангел Кадиев е служебно ангажиран с други неотложни служебни задължения, поради което 

на негово място в състава на комисията встъпи резервния член на комисията – Михаила Станкова.  

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 

/НУРВИДГТДОСПДНГП/, наричана по-нататък Наредбата, и започна работа.  

При започване на работата на комисията в определения час и дата не присъстваха  

представители на регистрираните участниците. 

 

II. Отваряне на офертите по реда на постъпването им и допускане до участие. 

 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите за посочените обекти, 

регистрирани в  деловодството на ТП ДГС„Акад. Николай Хайтов“, както следва: 

1. ЕТ ”Тоники – М. Беловодска” с вх. № 02-625/08.12.2022 г. в 14, 59 ч. за обект № 

2305МТ; 

2. „Престиж- Солища“ ООД с вх. № 02-626/08.12.2022 г. в 15,39 ч. за обекти с №№ 

2301МТ, 2303МТ, 2304МТ и 2305МТ; 

3. ЕТ ”Иван Карталов” с вх. № 02-627/08.12.2022 г. в 15,50 ч. за обекти с №№ 2302МТ, 

№2303МТ и №2305МТ.  

 

1. Председателят на комисията оповести подробно съдържанието на всички документи в 

офертата на ЕТ ”Тоники- М. Беловодска”. По време на оповестяването на документите член от 

състава на комисията отрази представянето респ. непредставянето на съответния документ в 

табличен регистър за представените от кандидата документи, който се подписа от всички членове 

на комисията.  

Комисията установи, че кандидата е представил плик с Ценово предложение за обект № 

2305МТ. 

Пликът  с надпис „Ценово предложение” за  обект №2305МТ на кандидата се подписа от 

всички членове на комисията.  

При задълбочен анализ на представите документи от цитирания по-горе кандидат за участие 

в настоящият конкурс, комисията установи, че същият е представил всички необходими 

документи съгласно т.7 „Необходими (изискуеми) документи за участие в конкурса“ от 

утвърдената документация за участие в конкурса, но едно от представените Свидетелства за 

правоспособност на лица за работа със „специализирана и специална самоходна техника“ 

категория „Твк“ за обекта доказващ съответната правоспособност на служителя – Красимир 

Сарджов е с изтекъл срок на валидност на 22.08.2022 г.. 
Видно от цитираната по-горе констатация на комисията, участникът не отговоря на 

минималните технически и квалификационни изисквания към кандидатите поставени от 

Възложителя за обект №2305МТ посочени в Раздел 6, т.6.19 от утвърдената документация за 

участие. 
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На основание гореизложеното и във връзка с раздел 13 „Основания за отстраняване на 

участниците от участие в процедурата“, т. 13.3, комисията единодушно реши да отстрани 

кандидатът - ЕТ „Тоники-М. Беловодска“ за обект №2305МТ поради това, че същия е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия.  

Пликовете с надпис „Ценово предложение“ на отстранените участници в процедурата не се 

отварят. 

2. Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата на „Престиж- 

Солища“ ООД с вх. № 02-626/08.12.2022 г. в 15,39 ч. за обекти с №№ 2301МТ, 2303МТ, 2304МТ 

и 2305М. 
По време на оповестяването на документите член от състава на комисията отрази 

представянето респ. непредставянето на съответния документ в табличен регистър за 

представените от кандидата документи, който се подписа от всички членове на комисията.  

Пликовете с надписи „Ценово предложение” за  цитираните по-горе обекти на кандидата се 

подписа от всички членове на комисията.  

 

 

3. Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата на ЕТ ”Иван 

Карталов” с вх. № 02-627/08.12.2022 г. в 15,50 ч. за обекти с №№2302 МТ, №2303МТ и 

№2305МТ. 

По време на оповестяването на документите член от състава на комисията отрази 

представянето респ. непредставянето на съответния документ в табличен регистър за 

представените от кандидата документи, който се подписа от всички членове на комисията.  

Пликовете с надписи „Ценово предложение” за  цитираните по-горе обекти на кандидата се 

подписа от всички членове на комисията.  

 

Допускане/недопускане до участие 

След преглед по същество на представените от кандидатите документи комисията 

установи, че другите двама кандидати „Престиж- Солища“ ООД  и ЕТ ”Иван Карталов” с 

изключение кандидата – ЕТ „Тоники- М. Беловадска“ са представили всички изискуеми от 

Възложителя документи, поради което комисията единодушно реши:  

1. За обект № 2301МТ допуска до по-нататъшно участие единствения кандидат -  

„Престиж- Солища“ ООД. 

Председателят на комисията обяви началната цена  60 342,86 лв.  без ДДС, над която 

кандидата не може да прави валидно ценово предложение. 

Кандидатът е предложил цена за обекта в размер на 60 342,86 лв без ДДС, т.е. ценовото 

му предложение отговаря на предварително обявените от Възложителя, поради което комисията 

единодушно реши: 

Класира на първо място единствения участник представил оферта за обект № 2301МТ  

кандидата -„Престиж- Солища” ООД, вписан в Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията с ЕИК 040668331, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, област Смолян, 

ул.“Христо Ботев“ 77,  представлявано от Юрий Руменов Карталов в качеството му  на 

управител, с предложена цена в размер  на 60 342,86 лв. /шестдесет хиляди триста четиридесет 

и два лева и осемдесет и шест стотинки / без ДДС. 
На второ място не се класира друга оферта предвид това, че е постъпила само на една 

оферта за участие от цитирания по-горе кандидат. 

 

2. За обект № 2302МТ  допуска до по-нататъшно участие единствения кандидат -  

ЕТ„Иван Карталов” . 
Председателят на комисията обяви началната цена 3897,93  лв. без ДДС, над която 

кандидата не може да прави валидно ценово предложение. 
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Кандидатът е предложил цена за обекта в размер на 3897,93   лв без ДДС, т.е. ценовото му 

предложение отговаря на предварително обявените от Възложителя, поради което комисията 

единодушно реши: 

Класира на първо място единствения участник представил оферта за обект № 2302МТ  

кандидата – ЕТ „Иван Карталов” , вписан в Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията с ЕИК 120026046, със седалище и адрес на управление: село Забърдо, община 

Чепеларе, област Смолян представлявано от Иван Асенов Карталов  в качеството му на 

физическо лице - търговец, с предложена цена в размер  на 3 897,93  лв. /три хиляди осемстотин 

деветдесет и седем лева и деветдесет и три стотинки./ без ДДС. 

На второ място не се класира друга оферта предвид това, че е постъпила само на една 

оферта за участие от цитирания по-горе кандидат. 

 

3. За обект № 2303МТ  допуска до по-нататъшно участие следните кандидати – 

„Престиж-Солища“ ООД и  ЕТ„Иван Карталов” . 

Председателят на комисията обяви началната цена 42 129,07  лв. без ДДС, над която 

кандидата не може да прави валидно ценово предложение. 

1. Кандидатът - „Престиж-Солища“ ООД е предложил цена за обекта в размер на 39 

990,00  лв без ДДС; 

2. Кандидатът - ЕТ „Иван Карталов“  е предложил цена за обекта в размер на 39 500,00  

лв без ДДС, т.е. ценовите им предложения отговаря на предварително обявените от 

Възложителя, поради което комисията единодушно реши: 

Класира на първо място участник представил оферта за обект № 2303МТ  кандидата – 

ЕТ „Иван Карталов” , вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 

120026046, със седалище и адрес на управление: село Забърдо, община Чепеларе, област Смолян 

представлявано от Иван Асенов Карталов в качеството му на физическо лице - търговец, с 

предложена цена в размер  на 39 500,00  лв. /тридесет и девет хиляди и петстотин лева / без 

ДДС. 

На второ място кандидатът представил оферта за обект № 2303МТ  кандидата – 

„Престиж-Солища“ ООД , вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 

040668331, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, ул. „Христо Ботев” №77 , община 

Чепеларе, област Смолян представлявано от Юрий Руменов Карталов   в качеството му  на 

управител , с предложена цена в размер  на 39 990,00  лв. /тридесет и девет хиляди и 

деветстотин лева / без ДДС. 

 

4. За обект № 2304МТ  допуска до по-нататъшно участие единствения кандидат -  

„Престиж-Солища“ ООД . 
Председателят на комисията обяви началната цена 40 187,00  лв. без ДДС, над която 

кандидата не може да прави валидно ценово предложение. 

Кандидатът е предложил цена за обекта в размер на 40 000,00   лв без ДДС, т.е. ценовото 

му предложение отговаря на предварително обявените от Възложителя, поради което комисията 

единодушно реши: 

Класира на първо място единствения участник представил оферта за обект № 2304МТ  

кандидата – „Престиж-Солища” ООД , вписан в Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията с ЕИК 040668331, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, ул. „Христо 

Ботев” №77 , община Чепеларе, област Смолян представлявано от Юрий Руменов Карталов   в 

качеството му  на управител , с предложена цена в размер  на 40 000,00  лв. /четиридесет хиляди 

лева / без ДДС. 

На второ място не се класира друга оферта предвид това, че е постъпила само на една 

оферта за участие от цитирания по-горе кандидат. 
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5. За обект № 2305МТ  допуска до по-нататъшно участие следните кандидати – 

„Престиж-Солища“ ООД и  ЕТ„Иван Карталов” .  

 Кандидатът - ЕТ „Тоники-М.Беловдска“ е отстранен от участие в настоящата 

процедура на база изложените по-горе мотиви и съответно неговото ценово предложение няма да 

бъде отворено от комисията.  

Председателят на комисията обяви началната цена  16 345,51  лв. без ДДС, над която 

кандидата не може да прави валидно ценово предложение. 

1. Кандидатът - „Престиж-Солища“ ООД е предложил цена за обекта в размер на 15 800,00  

лв без ДДС; 

2. Кандидатът - ЕТ „Иван Карталов“  е предложил цена за обекта в размер на 16 300,00  лв 

без ДДС, т.е. ценовите им предложения отговаря на предварително обявените от Възложителя, 

поради което комисията единодушно реши: 

Класира на първо място участник представил оферта за обект № 2305МТ  кандидата – 

Престиж-Солища“ ООД , вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с 

вписан в Търговския регистър  с ЕИК 040668331, със седалище и адрес на управление: 

гр.Чепеларе, ул. „Христо Ботев” №77 , община Чепеларе, област Смолян представлявано от 

Юрий Руменов Карталов   в качеството му  на управител , с предложена цена в размер  на 15 

800,00  лв. /петнадесет хиля и осемстотин лева / без ДДС. 

На второ място кандидатът представил оферта за обект № 2305МТ  кандидата – ЕТ 

„Иван Карталов“, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 

120026046, със седалище и адрес на управление: село Забърдо, община Чепеларе, област Смолян 

представлявано от Иван Асенов Карталов в качеството му на физическо лице - търговец, с 

предложена цена в размер  на 16 300,00  лв. /шестнадесет хиляди и триста лева/ без ДДС. 

 

Комисията предлага на И.Д.Директор на ТП „ДГС Акад.Николай Хайтов” за обекти с  № 

2301МТ, 2302МТ, 2303МТ, 2304МТ и 2305МТ  в проведения открит конкурс с предмет:  „Сеч, 

окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана 

дървесина на корен” да сключи договори за възлагане дейностите по дърводобив с кандидатите 

класирани на първо място.  

Към настоящия протокол се прилага документацията събрана в хода на провеждане на 

процедурата, до момента на съставянето му. 

 
 

 

К О М И С И Я :  

 

            

             Председател: .................п*..................... /Атанас Ангьозов / 

 

Членове:        1. ..............п*................ /Ангел Безергянов/ 

                                                              

                                                                           2. ...............п*................ /Венка Качакова/ 

 

3. ..............п*................ /инж. Даниела Делисивкова/ 

 

  4. ...............п*................ /Михаила Станкова/ 
 
 

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

(Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

 


