
 

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

/инж. Станко Делиянчев/ 
дата: 17.03.2017 г.       

 
 
 

 
П Р О Т О К О Л 

 
Днес, 15.03.2017 год., комисия, назначена със Заповед № 22 / 15.03.2017 гoд. на 

Директора на ТП ДГС „Смолян”, в състав: 
 
Председател:  

  инж. Василка Владимирова – зам. директор при ТП ДГС „Смолян” 
 
 Членове:  

1. Сърма Младенова Вървешева – счетоводител при ТП ДГС „Смолян”; 
2. Христо Лазаров Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Славейно”; 
3. инж. Велизар Сергеев Младенов – гл. инженер при ТП ДГС „Смолян”; 
4. инж. Рилка Бисерова Бекярова – лесничей при ТП ДГС „Смолян”, 

 
се събра на заседание в 09.00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, гр. 

Смолян, бул. „България” № 83, за да проведе търг с тайно наддаване за продажба настояща 
дървесина на корен от обекти №№ 1709 /отдели 2029-ю, 2030-б, 2030-ш/, 1712 /отдел 140-б/, 
1713 /отдели 2104-и, 2105-а/ и 1714 /отдели 2100-а, 2110-е, 2111-а, 2111-п, 2111-с, 2111-а1, 2111-
б1, 2111-д1/, открит със Заповед  № 13 / 27.02.2017 година на Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

 
Комисията получи извлечение от регистъра с кандидатите, 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 14.03.2017 год. са подадени оферти от следните 
кандидати: 

 
1. „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД, град Смолян, ул. „Пейо Яворов” № 12, входирана документация за 

участие с вх. № 1 / 14.03.2017 г., 15:10 ч. за обект № 1709 на ТП ДГС „Смолян”. 
2. „СПЕРО” ЕООД, град Мадан, ул. „П. Хилендарски”, бл. 9, вх. Б, ап. 19, входирана 

документация за участие с вх. № 2 / 14.03.2017 г., 15:40 ч. за обект № 1713 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 
кандидатите в Търговския регистър и в електронния регистър на Изпълнителна агенция по 
горите. 

Комисията провери самоличността на кандидатите и на техните упълномощени 
представители. При започване на работа на комисията присъстваха: 

1. Анастас Манолов Кайков – представляващ „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД, притежаващ 
пълномощно от управителя на дружеството Бойко Емилов Узунски, с рег. № 4453 / 
04.08.2016 год. на нотариус Ана Шопова, нотариус в район на действие РС – гр. Смолян 
с рег. № 613 на Нотариалната камара. 

2. Светослав Митков Чавдаров – представляващ „СПЕРО” ЕООД, в качеството си на 
управител. 

 
Беше попълнен присъствен списък. 
 
Присъстващите кандидати не предявиха претенции към целостта на пликовете с 

приложените документи. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите и приложените към 
тях изискуеми документи. 

 
Комисията отвори плика с офертата на участник „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД, оповести 

съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Плик с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” беше подписан 
от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен регистър за 
представените от кандидата документи, подписни от член на комисията.  
 

Представените документи от кандидата „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление по образец – Приложение № 1, подписано от управителя на дружеството.  
2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 1709 на 
14.03.2017 год. при Райфайзен банк ЕАД. 
3. Удостоверение от Агенция по вписванията с изх. № 20160527110309 /27.05.2016 год. на 
„ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД – копие, заверено от кандидата. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
5. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д” и „ж” от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
6. Удостоверение № 4423 / 05.12.2012 год. за регистрация на „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД в публичния 
регистър на юридическите лица на ИАГ – гр. София за упражняване на лесовъдска практика – 
копие, заверено от кандидата.  
7. Удостоверение № 4423 / 05.12.2012 год. за регистрация на Анастас Манолов Кайков в 
публичния регистър на физическите лица на ИАГ – гр. София за упражняване на лесовъдска 
практика – копие, заверено от кандидата. 
8. Трудов договор № 37 / 30.11.2012 год., сключен  между „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД и Анастас 
Манолов Кайков – копие, заверено от кандидата.   
9. Справка, издадена от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на 
труда с вх. № 21388123019596 / 30.11.2012 год. – копие заверено от кандидата.  



 

10. Декларация с описание на техническото оборудване и назначените на работници – 
Приложение № 4, подписана от кандидата. 
11. Свидетелство за регистрация на БМТ „Хускварна 545” с рег. № СМ 00917 А – копие, 
заверено от кандидата.  
12. Талон за технически преглед на БМТ с рег. № СМ 00917 А, серия АА № 064931 – копие, 
заверено от кандидата. 
13. Свидетелство за регистрация на БМТ „Хускварна 555” с рег. № СМ 00916 А – копие, 
заверено от кандидата. 
14. Талон за технически преглед на БМТ с рег. № СМ 00916 А, серия АА № 064930 – копие, 
заверено от кандидата. 
15. Свидетелство за регистрация на въжена линия „KOLLER” K-300 с рег. № СМ 00918 А – 
копие, заверено от кандидата.  
16. Талон за технически преглед на въжена линия с рег. № СМ 00918 А, серия АА № 064932 – 
копие, заверено от кандидата. 
17. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към дата 14.03.2017 год. 
на „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД – копие, заверено от кандидата.  
18. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези, издадено на 
Васил Здравков Даракчиев – копие, заверено от кандидата.  
19. Свидетелство за правоспособност за работа със стационарна и преносима земеделска и 
горска техника, издадено на Юсеин Еминов Моллаюсенов – копие, заверено от кандидата.  
20. Удостоверение за разред № 4463 по професия СЕКАЧ-МОТОРИСТ, издадено на Радослав 
Антимов Раев – копие, заверено от кандидата. 
21. Свидетелство за правоспособност за придобита специалност – Оператор на въжени линии 
„Колер” и „Пирин”, издадено на Радослав Антимов Раев – копие, заверено от кандидата. 
22. Декларация за притежаване на собствен, закупен на лизинг или нает обоз – Приложение 
№ 5 - подписана от управителя на дружеството. 
23. Договор за покупко-продажба на обоз, сключен между „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД И Ваклин 
Симов Деянов – копие, заверено от кандидата. 
24. Декларация с описание на основните договори с еднакъв или сходен предмет – 
Приложение № 6 – подписана от управителя на дружеството. 
25. Декларация за извършен оглед на обекта – Приложение № 7, подписана от управителя на 
дружеството. 
26. Копия на технологичните планове за отдели 2029-ю, 2030-б, 2030-ш – подписани от 
лицензирания лесовъд.  
27. Декларация за  предложените минимални тримесечни количества, които следва да се 
добият – Приложение № 11 – копие, заверено от кандидата.  
28. Декларация за приемане на условията на проекта на договора – Приложение № 12, 
подписана от управителя на дружеството. 
29. Декларация за липса на непогасени задължения – Приложение № 13, подписана от 
управителя на дружеството. 
30. Декларация за наличие на защитно облекло – Приложение № 14, подписана от 
управителя на дружеството. 
31. Плик „Предлагана цена” за обект № 1709. 

 



 

Комисията отвори плика с офертата на участник „СПЕРО” ЕООД, оповести съдържанието 
му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, съгласно утвърдената 
тръжна документация. Плик с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” беше подписан от трима членове на 
комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен регистър за представените от 
кандидата документи, подписни от член на комисията.  

Представените документи от кандидата „СПЕРО” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление по образец – Приложение № 1, подписано от управителя на дружеството.  
2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 1713 на 
14.03.2017 год. при ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АК, клон гр. Смолян. 
3. Разпечатка на Справка Актуално състояние от Търговски регистър на „СПЕРО” ЕООД, заверена 
от кандидата. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
5. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д” и „ж” от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
6. Удостоверение № 6183 / 25.04.2014 год. за регистрация на „СПЕРО” ЕООД в публичния 
регистър на юридическите лица на ИАГ – гр. София за упражняване на лесовъдска практика – 
копие, заверено от кандидата.  
7. Удостоверение № 2339-1 / 20.12.2011 год. за регистрация на Недялко Асенов Младенов в 
публичния регистър на физическите лица на ИАГ – гр. София за упражняване на лесовъдска 
практика – копие, заверено от кандидата. 
8. Трудов договор № 00000001 / 07.04.2014 год., сключен  между „СПЕРО” ЕООД и Недялко 
Асенов Младенов – копие, заверено от кандидата.   
9. Справка, издадена от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на 
труда – копие заверено от кандидата.  
10. Декларация с описание на техническото оборудване и назначените на работници – 
Приложение № 4, подписана от кандидата. 
11. Свидетелство за регистрация на БМТ „Хускварна 543XP” с рег. № СМ 00814 А – копие, 
заверено от кандидата.  
12. Талон за технически преглед на БМТ с рег. № СМ 00814 А, серия АА № 048728 – копие, 
заверено от кандидата. 
13. Свидетелство за регистрация на БМТ „Хускварна 353” с рег. № СМ 00813 А – копие, 
заверено от кандидата. 
14. Талон за технически преглед на БМТ с рег. № СМ 00813 А, серия АА № 048727 – копие, 
заверено от кандидата. 
15. Свидетелство за регистрация на трактор колесен МТЗ – 82.1 с рег. № СМ 00762 – копие, 
заверено от кандидата.  
16. Талон за технически преглед на ЗГТ с рег. № СМ 00762 – копие, заверено от кандидата. 
17. Договор за безвъзмездно ползване на ТРАКТОР КОЛЕСЕН МТЗ – 82.1 с рег. № СМ 00762, 
сключен между „ЕЛИТ СТРОЙ” ООД и „СПЕРО” ЕООД – копие заверено от кандидата.  
18. Удостоверение с изх. № 210191700409053 / 13.03.2017 год. за декларирани данни, 
издадено от НАП, във връзка със Справка актуално състояние на всички действащи трудови 
договори към дата 13.03.2017 год. на „СПЕРО” ЕООД – оригинал.  
19. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези, издадено на 
Карамфил Руменов Сираков – копие, заверено от кандидата.  



 

20. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези, издадено на 
Светослав Бисеров Ангелов – копие, заверено от кандидата 
21. Свидетелство за правоспособност за работа с трактори, земеделска, горска и 
мелиоративна техника, издадено на Хамди Раифов Шопов – копие, заверено от кандидата.  
22. Контролен талон серия А № 0029733, на Хамди Раифов Шошев – копие, заверено от 
кандидата. 
23. Трудов договор № 00000003 / 02.06.2014 год., сключен  между „СПЕРО” ЕООД и Светослав 
Бисеров Ангелов – копие, заверено от кандидата. 
24. Декларация за притежаване на собствен, закупен на лизинг или нает обоз – Приложение 
№ 5 - подписана от управителя на дружеството. 
25. Декларация с описание на основните договори с еднакъв или сходен предмет – 
Приложение № 6 – подписана от управителя на дружеството. 
26. Декларация за извършен оглед на обекта – Приложение № 7, подписана от управителя на 
дружеството. 
27. Копия на технологичните планове за отдели 2104-и, 2105-а – подписани от лицензирания 
лесовъд.  
28. Декларация за  предложените минимални тримесечни количества, които следва да се 
добият – Приложение № 11 – копие, заверено от кандидата.  
29. Декларация за приемане на условията на проекта на договора – Приложение № 12, 
подписана от управителя на дружеството. 
30. Декларация за липса на непогасени задължения – Приложение № 13, подписана от 
управителя на дружеството. 
31. Декларация за наличие на защитно облекло – Приложение № 14, подписана от 
управителя на дружеството. 
32. Плик „Предлагана цена” за обект № 1713. 

 
След съвещание Комисията единодушно реши  да допусне кандидатите до по-нататъшно 

участие в процедурата, 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 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, на допуснатите 
кандидати. Съставиха се таблични регистри за предложените от кандидатите цени за 
съответните обекти, които са неразделна част от настоящия протокол. 

 
Комисията класира, както следва: 
1. За обект № 1709, включващ отдел/подотдел: 2029-ю, 2030-б, 2030-ш, с количество 

дървесина в размер 419,37 куб. м и начална цена в размер на 13 631,99 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

 
На първо място кандидат: „ФОРЕСТ - БУЛ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 120552936, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 
Смолян, ул. „Пейо К. Яворов” № 12, представлявано от Бойко Емилов Узунски, с предложена 
цена в размер на 13 632,00 лева /тринадесет хиляди шестстотин тридесет и два лева и нула 
стотинки/ без ДДС. 

На второ място няма класиран кандидат поради неподадени други оферти за обекта. 



 

 
2. За обект № 1713, включващ отдел/подотдел: 2104-и, 2105-а, с количество дървесина в 

размер 1 026,47 куб. м и начална цена в размер на 22 126,03 лева без ДДС, комисията класира, 
както следва:  

На първо място кандидат: „СПЕРО” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 203007614, със седалище и адрес на управление: гр. Мадан, общ. Мадан, ул. 
„Паисий Хилендарски”, бл. 9, вх. Б, ет. 2, ап. 19, представлявано от Светослав Митков Чавдаров, с 
предложена цена в размер на 22 126,03 лева /двадесет и две хиляди сто двадесет и шест лева и 
три стотинки/ без ДДС. 

На второ място няма класиран кандидат поради неподадени други оферти за обекта. 
 
Ценовите предложения на кандидатите отговарят на предварително обявените от 

Продавача условия и не са под обявените начални цени за закупуване на стоящата дървесина на 
корен. 

 
Комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да сключи договори за продажба 

на стоящата дървесина на корен от обект № 1709 с класирания на първо място участник 
„ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД  и за продажба на стоящата дървесина на корен от обект № 1713 с 
класирания на първо място участник „СПЕРО” ЕООД.  

 
Настоящият протокол съставен на 16.03.2017 г., 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. 
 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Я :  
1. Списък на присъстващите при откриване на процедурата; 
2. Декларации по чл. 21, ал. 6 от Наредбата; 
3. Таблични регистри на представените от кандидата документи за обектите; 

 4. Таблични регистри на предложените цени от кандидата за обектите. 
  
 

К О М И С И Я :  
 

Председател:   ................../п/................. / инж. Василка Владимирова / 
 

Членове: 1. ................/п/................. / Сърма Вървешева / 
 

2. .............../п/.................. / Христо Балабанов / 
 

3. ............../п/................... / инж. Велизар Младенов / 
 

       4. ............../п/................. / инж. Рилка Бекярова /   
 



 

 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 16.03.2017г. 

         
Подпис………/п/…………..………… 

        ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”  
  (инж. Станко Делиянчев) 

 
 
*Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


