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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО” 
 6750,Ардино, ул.„Републиканска”№7,  03651 4504,  03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:  

Директор на ТП „ДГС Ардино”:………*п……...... 

(инж. Ертан Еминов) 

 

Дата: 13.12.2022 г. 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

На 12.12.2022 год. комисия, назначена със Заповед № З-04-426/12.12.2022 г. на  

Директора на ТП „ДГС Ардино”, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Радославов Ангелов – Заместник директор на ТП „ДГС 

Ардино“;                              

ЧЛЕНОВЕ:  1. Диляна Николаева Филипова – Главен счетоводител на ТП „ДГС Ардино”; 

 2. инж. Светлана Сашева Карамфилова – Специалист лесовъдство–технолог по  

дърводобива при ТП „ДГС Ардино”; 

             3. Христина Росенова Ставрева – Юрисконсулт при ТП „ДГС Ардино”; 

4. Вели Назмиев Чолаков – Лесничей при ТП „ДГС Ардино“,                                

                                     

се събра на заседание в 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино”, 

гр. Ардино, ул. „Републиканска” № 7, да проведе Конкурс с предмет: „Продажба на стояща 

дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с № 2312 и № 

2313, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС Ардино” на 

„ЮЦДП”, гр. Смолян”, открит със Заповед № З-04-361/24.11.2022 г. на Директора на ТП 

„ДГС Ардино” и съгласно изготвената конкурсна документация. 

 

Назначеното със Заповед № З-04-361/24.11.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Ардино” 

длъжностно лице, предаде от касата на деловодството на ТП „ДГС Ардино“ на председателя 

на комисията подадените оферти за участие в настоящия конкурс и извлечение от регистъра 

на постъпилите оферти, като целостта на запечатката на касата и на пликовете не бяха 

нарушени, за което се състави и подписа протокол от служители на стопанството. 

Удостовери се, че подадените оферти бяха заключени в метална каса в деловодството на ТП 

„ДГС Ардино“, за което в 17:00 часа на 09.12.2022 г. е съставен протокол, който е подписан 

от служители на ТП „ДГС Ардино“, като същите са положили подписи и на хартиените 

ленти, с които е запечатана касата.  

 

До крайния срок 17:00 часа на 09.12.2022 г., са подадени 3 (три) оферти за участие, 

които по реда на тяхното постъпване в ТП „ДГС Ардино”, са както следва: 

1. „КРИС МАСТЕР“ ЕООД - с подадена оферта за участие с вх. № Вх-04-

1408/09.12.2022г., постъпила в ТП „ДГС Ардино” в 15:54 часа за Обект № 2312; 

2. „ПАША ЛЕС“ ООД – с подадена оферта за участие с вх. № Вх-04-

1409/09.12.2022 г., постъпила в ТП „ДГС Ардино“ в 16:49 часа за Обект № 2312 и Обект 

№ 2313; 
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3. „УНИВЕРС-КОМ“ ООД – с подадена оферта за участие с вх. № Вх-04-

1410/09.12.2022 г., постъпила в ТП „ДГС Ардино“ в 16:50 часа за Обект № 2313. 

 

Председателят на комисията откри заседанието.  

 

I. Присъстваха всички членове на комисията. Членовете 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, наричана за краткост по надолу 

„Наредбата”. 

На заседанието на комисията присъстваха представители на участници, подали оферта 

за участие. На основание чл. 22, ал. 2 от Наредбата, комисията пристъпи към проверяване 

самоличността на присъстващите представители на участниците, а те от своя страна се 

вписаха в присъствен списък. 

На заседанието присъстваха: 

1. За участника „УНИВЕРС-КОМ“ ООД – Управителя на дружеството Николай 

Дуралиев. 

2. За участника „ПАША ЛЕС“ ООД – Управителя на дружеството Гюнер Паша. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника „КРИС 

МАСТЕР“ ЕООД, подал оферта за участие. 
 

Съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредбата, присъствието на участниците, подали оферти за 

участие е тяхно право, но не и задължение, поради което комисията продължи своята работа. 

 

II. След като комисията се увери, че пликовете на участниците са надписани съгласно 

указанията в документацията за провеждане на процедурата, се пристъпи се към отваряне на 

пликовете и разглеждане на изискуемите за участие документи. Отварянето на пликовете с 

офертите се извърши по реда на постъпването им в ТП „ДГС Ардино”, съгласно регистъра на 

постъпилите оферти за участие и извлечението от същия. 

 

1. Комисията разпечата плика на участника „КРИС МАСТЕР“ ЕООД. Върху 

плика с офертата, участникът е посочил, че подава оферта за Обект № 2312. Комисията 

направи проверка на участника и прилага разпечатка от Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията за актуалното състояние на участника; Извлечение от интернет базираната 

система на ИАГ за валидността на Удостоверението за регистрация на фирмата по чл. 241 от 

ЗГ, както и Удостоверението за регистрация по чл. 235 от ЗГ. Комисията се увери, че 

участникът е внесъл определената за обекта гаранция за участие и прилага към настоящия 

протокол разпечатка от електронната система за интернет банкиране на стопанството. 

Комисията извади съдържащите се в плика документи и установи, че участникът, в общия 

плик, е поставил Ценово предложение за Обект № 2312 – непоставено в отделен запечатан 

плик с надпис „Ценово предложение за Обект № …“. Съгласно Раздел III, т. 1. от влязла в 

сила Заповед № З-04-361/24.11.2022 г. на директора на ТП „ДГС Ардино“ за откриване на 

настоящата процедура „Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника 

или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на участника, 

номер на обекта/ обектите за които участва, адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност - факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, изисквани по 

Раздел ІV от условия за участие в конкурса, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Техническо предложение за Обект №……….“ И отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Ценово предложение за Обект № …….”, наименованието на участника. 

Пликът „Техническо предложение за Обект № ………” съдържа попълнено и подписано 

техническо предложение на участника. Пликът „Ценово предложение за Обект № 

…….” съдържа попълнено и подписано ценово предложение на участника.“. Съгласно 

изречения първо и второ на заключителния абзац на Раздел IV от документацията за участие 

„Всички документи в офертата, съдържащи цени се поставят в Плик „Ценово 

предложение за обект №……… ”. Ако в офертата има финансово предложение, което не е 
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поставено в Плик „Ценово предложение”, участникът се отстранява от процедурата.“. В 

настоящия случай участникът „КРИС МАСТЕР“ ЕООД е представил ценово 

предложение, което не е поставено в отделен запечатан плик, поради това на основание 

чл. 22, ал. 4, т. 3 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, комисията отстранява участника „КРИС 

МАСТЕР“ ЕООД, тъй като същия е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. Поради това комисията не разгледа 

останалите документи на участника и продължи своята работа. 

 

2. Комисията разпечата плика на участника „ПАША ЛЕС“ ООД. Върху плика с 

офертата, участникът е посочил, че подава оферта за Обект № 2312 и Обект № 2313. 

Комисията направи проверка на участника и прилага разпечатка от Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията за актуалното състояние на участника; Извлечение от интернет 

базираната система на ИАГ за валидността на Удостоверението за регистрация на фирмата 

по чл. 241 от ЗГ, както и Удостоверението за регистрация по чл. 235 от ЗГ. Комисията се 

увери, че участникът е внесъл определените за обектите гаранции за участие и прилага към 

настоящия протокол разпечатки от електронната система за интернет банкиране на 

стопанството. Пликът съдържа: 

2.1. Заявление за участие – оригинал по приложен образец (Приложение № 1 от 

конкурсната документация) – попълнено за Обект № 2312 и Обект № 2313; 

2.2. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г”, „е” от Наредбата – оригинал по 

приложен образец (Приложение № 2 от конкурсната документация) – 2 броя от двамата 

управители; 

2.3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” от Наредбата – оригинал 

по приложен образец (Приложение № 3 от конкурсната документация) – 2 броя от двамата 

управители; 

2.4. Документ за регистриран обект по чл. 206 от ЗГ; 

2.5. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина – от 

дневника за преработена дървесина на съответния обект по чл. 206 от ЗГ; 

2.6. Плик с надпис „Техническо предложение“ за Обект № 2312; 

2.7. Плик с надпис „Техническо предложение“ за Обект № 2313; 

2.8. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2312. 

Комисията установи, че участникът „ПАША ЛЕС“ ООД не е представил плик с 

надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2313. Поради това на основание чл. 22, ал. 4, 

т. 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, във връзка с т. 2 на Раздел VI, т. 1.1 от влязлата в сила 

документация за участие, комисията отстранява от по-нататъшно участие в 

настоящата процедура участникът „ПАША ЛЕС“ ООД за Обект № 2313, поради това, 

че участникът не е представил отделен запечатан плик с надпис „Ценово предложение“ 

за посочения обект. 

След като разгледа подробно документите за Обект № 2312 в офертата на 

участника „ПАША ЛЕС“ ООД, със седалище и адрес на управление с. Бял извор, ул. 

„Първа“ № 295, общ. Ардино, вписан в търговския регистър с ЕИК 205360634, 

представлявано от Гюнер Исмет Паша и Медмед Исмет Паша в качеството им на 

управители, комисията се увери, че същият е представил всички изискуеми документи, 

съгласно предварително обявените условия и се допуска до по-нататъшно участие в 

процедурата за Обект 2312. 

 

3. Комисията разпечата плика на участника „УНИВЕРС-КОМ“ ООД. Върху 

плика с офертата, участникът е посочил, че подава оферта за Обект № 2313. Комисията 

направи проверка на участника и прилага разпечатка от Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията за актуалното състояние на участника; Извлечение от интернет базираната 

система на ИАГ за валидността на Удостоверението за регистрация на фирмата по чл. 241 от 
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ЗГ, както и Удостоверението за регистрация по чл. 235 от ЗГ. Комисията се увери, че 

участникът е внесъл определената за обекта гаранция за участие и прилага към настоящия 

протокол разпечатка от електронната система за интернет банкиране на стопанството. 

Пликът съдържа: 

3.1. Заявление за участие – оригинал по приложен образец (Приложение № 1 от 

конкурсната документация) – попълнено за Обект № 2313; 

3.2. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г”, „е” от Наредбата – оригинал по 

приложен образец (Приложение № 2 от конкурсната документация) – 2 броя от двамата 

управители; 

3.3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” от Наредбата – оригинал 

по приложен образец (Приложение № 3 от конкурсната документация) - 2 броя от двамата 

управители; 

3.4. Документ за регистриран обект по чл. 206 от ЗГ; 

3.5. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина – от 

дневника за преработена дървесина на съответния обект по чл. 206 от ЗГ; 

3.6. Плик с надпис „Техническо предложение“ за Обект № 2313 

3.7. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2313. 

След като разгледа подробно документите в офертата на участника „УНИВЕРС-

КОМ“ ООД, със седалище и адрес на управление с. Бял извор, общ. Ардино, вписан в 

търговския регистър с ЕИК 108570117, представлявано от Николай Щерев Дуралиев и 

Севдалина Асенова Чочева в качеството им на управители, комисията се увери, че 

същият е представил всички изискуеми документи, съгласно предварително обявените 

условия и се допуска до по-нататъшно участие в процедурата за Обект № 2313. 

 

 

III. Комисията премина към отваряне на пликовете с ценовите предложения на 

допуснатите до този етап участници в присъствието на представители на участници. 

Председателят обяви, че пликовете с ценовите предложения ще се отварят по реда на 

постъпване на офертите в деловодството на ТП „ДГС Ардино“, както следва: 

 

1. Участникът „ПАША ЛЕС“ ООД е представил отделен запечатан плик с 

надпис: „Ценово предложение“ и е допуснат до отварянето му за Обект № 2312: 

Участникът предлага цени за Обект № 2312, включващ отдели, подотдели: 156 

„н”, „о”; 159 „и”, „к”; 206 „ц”, както следва: 

1.1. За закупуване на стоящата дървесина на корен от Обект № 2312, - цена в размер 

на 35650,00 лв. (тридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет лева) без ДДС. 

1.2. За извършване на комплексната дейност – добив на дървесина от Обект № 2312 -

цена в размер на 21950,00 лв. (двадесет и една хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС. 

 Участникът „ПАША ЛЕС“ ООД е с коректно попълнено ценово предложение за 

Обект № 2312 и се допуска до следващ етап в настоящия конкурс. 

 

2. Участникът „УНИВЕРС-КОМ“ ООД е представил отделен запечатан плик с 

надпис: „Ценово предложение“ и е допуснат до отварянето му за Обект № 2313: 

Участникът предлага цени за Обект № 2313, включващ отдели, подотдели: 310 

„д”, „ж”, „о”, „р”, „е1”, „ж1”, „и1”, както следва: 

2.1. За закупуване на стоящата дървесина на корен от Обект № 2313 - цена в размер 

на 24446,82 лв. (двадесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и осемдесет 

и две стотинки) без ДДС. 

2.2. За извършване на комплексната дейност – добив на дървесина от Обект № 2313 - 

цена в размер на 17500,95 лв. (седемнадесет хиляди и петстотин лева и деветдесет и пет 

стотинки) без ДДС. 

Участникът „УНИВЕРС-КОМ“ ООД е с коректно попълнено ценово 

предложение за Обект № 2313 и се допуска до следващ етап в настоящия конкурс. 
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IV. Комисията продължи своята работа. Съгласно Раздел VI, т. 2 от документацията за 

участие, критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, а 

оценяването на участниците ще се извършва по следната формула: 

 

К =    К 1уч   х Т1  +  К 2мин х Т2 

         К 1макс             К 2уч               

КЪДЕТО: 

К – комплексна оценка 

К1уч е предложената от оценяваният участник цена за закупуването на стояща 

дървесина на корен 

К1макс е най-високата предложена цена за закупуване на дървесината на корен; 

К2мин е предложената най-ниска цена за дейността - добив на дървесината; 

К2 уч е предложената цена от оценявания участник за дейността -  добив на 

дървесината; 

 

За обект № 2312: 

Т1 е  80 точки – тежест на ценовото предложение за продажба на дървесина на 

корен; 

Т2 е  20 точки – тежест на ценовото предложение за извършването на дейността 

добив на дървесина.  

Т1 + Т2 = 100 

 

За обект № 2313: 

Т1 е  80 точки – тежест на ценовото предложение за продажба на дървесина на 

корен; 

Т2 е 20 точки – тежест на ценовото предложение за извършването на дейността 

добив на дървесина.  

Т1 + Т2 = 100 

Тежестта на показателите Т1  и Т2 се определя в зависимост от началните цени 

съответно за продажба на стояща дървесина на корен и за добив на дървесина,  

съобразяващи се с достигнатите цени при продажба на дървесина на корен.      

Участниците се класират в низходящ ред по броя получени точки, изчислени по 

посочената формула за всеки един от обектите. Участникът получил най-много точки се 

класира на първо място. 
 
Комисията оцени единствената допуснатата до настоящия етап оферта за участие за 

Обект № 2312, подадена от участника „ПАША ЛЕС“ ООД, като приложи горепосочената 

математическа формула и получи следния резултат: по показател Т1 участникът получава 80 

точки, по показател Т2 участникът получава 20 точки или обща комплексна оценка – 100 

точки. 

Комисията оцени единствената допуснатата до настоящия етап оферта за участие за 

Обект № 2313, подадена от участника „УНИВЕРС-КОМ“ ООД, като приложи 

горепосочената математическа формула и получи следния резултат: по показател Т1 

участникът получава 80 точки, по показател Т2 участникът получава 20 точки или обща 

комплексна оценка – 100 точки. 

 

По подадените ценови предложения във връзка с чл. 15а, ал. 1, т. 2 от Наредбата, 

комисията извърши класиране на участниците за съответните обекти по критерий 

„икономически най-изгодна оферта“, както следва: 

 

1. За обект № 2312, включващ отдели, подотдели 156 „н”, „о”; 159 „и”, „к”; 206 

„ц”, класира: 

1.1. На първо място – „ПАША ЛЕС“ ООД, с получена комплексна оценка – 100 

точки; 
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1.2. На второ място – няма класиран участник, тъй като за обекта няма други 

допуснати до настоящия етап оферти. 

 

2. За обект № 2313, включващ отдели, подотдели 310 „д”, „ж”, „о”, „р”, „е1”, 

„ж1”, „и1”, класира: 

2.1. На първо място – „УНИВЕРС-КОМ“ ООД, с получена комплексна оценка – 

100 точки; 

2.2. На второ място – няма класиран участник, тъй като за обекта няма други 

допуснати до настоящия етап оферти. 

 

С оглед получените резултати и извършеното класиране, комисията предлага на 

Директора на ТП „ДГС Ардино“ да издаде заповеди за определяне на купувачи класираните 

на първо място участници за Обект № 2312 и Обект № 2313. 

 

Заседанието на комисията приключи в 11:00 часа на 12.12.2022 г.  

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и се подписа от всички членове на 

комисията. Протоколът, заедно с цялата документация от проведения конкурс, следва да се 

предаде на Директора на ТП „ДГС Ардино“, за утвърждаване. 

 

Неразделна част от настоящия протокол са извлечение от регистъра с постъпилите 

оферти, таблица на необходимите документи и таблици за оценка и класиране за съответните 

обекти. 

 

КОМИСИЯ: 

                   Председател:  ............*п................... 

    /инж. В. Ангелов/ 

 

                                                      Членове:    1. …………*п………….. 

        /Д. Филипова/ 

 

                                                     2. …………*п………….. 

    /инж. Св. Карамфилова/ 

 

                                           3. …………*п………….. 

                                                                                /Хр. Ставрева/ 

 

                                            4. …………*п………….. 

            /В. Чолаков/ 

 

 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общия регламент за 

защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). 


