
 

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

/инж. Станко Делиянчев/ 
дата: 05.02.2020 г.       

 
 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 04.02.2020 год., комисия, назначена със Заповед № 18 / 04.02.2020 гoд. на 

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

  инж. Велизар Сергеев Младенов – зам. директор при ТП ДГС „Смолян” 
 
 Членове:  

1. Зорка Руменова Маринова – гл. счетоводител при ТП ДГС „Смолян”; 
2. Христо Лазаров Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”; 
3. инж. Георги Райчев Гаджев – гл. инженер при ТП ДГС „Смолян”; 
4. инж. Гергана Емилова Шехова – лесничей ТП ДГС „Смолян”, 

 
се събра на заседание в 11.00 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 №№ 2014с /отдели 2038-а, 2038-в1, 2038-л1, 2038-
м1, 2047-о/, 2016 /отдели 2104-в, 2111-а, 2111-п, 2111-с, 2111-б1/ и 2017 /отдели 2137-щ, 2143-а, 
2143-б, 2143-е/, открит със Заповед  № 10 / 16.01.2020 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 03.02.2020 год. са подадени оферти от следните 
участници: 

 
1. „АК - 2012“ ЕООД, град Смолян, ул. „Стою Шишков” № 7, с вх. № 1 / 30.01.2020 г., 

13:00 ч. за обект № 2014с /отдели 2038-а, 2038-в1, 2038-л1, 2038-м1, 2047-о/, на ТП 
ДГС „Смолян”.  

2. „СПЕРО” ЕООД, град Мадан, ул. „Паисий Хилендарски” бл.9, вх.Б, ет.2, ап.19, с вх. № 3 
/ 03.02.2020 г., 14:30 ч. за обекти №№ 2014с /отдели 2038-а, 2038-в1, 2038-л1, 2038-
м1, 2047-о/, 2016 /отдели 2104-в, 2111-а, 2111-п, 2111-с, 2111-б1/, 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, 
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 04.02.2020 
год. Никой от участниците не фигурира в нея. 

 

На откритото заседание на комисията присъстваха само членовете на комисията. 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, оповести съдържанието им, след което разгледа и провери наличието на 
изискуемите документи, съгласно утвърдената тръжна документация със Заповед № 10 / 
16.01.2020 година на Директора на ТП ДГС „Смолян”. Пликовете с надпис „ЦЕНОВО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ” бяха подписани от трима от членовете на комисията. По време на 
разглеждането член от комисията подписа представените от участниците документи. Съставиха 
се таблични регистри за представените от участниците документи за всеки обект.   

 

Комисията установи, че офертите са представени в запечатани непрозрачни пликове, с 
посочени върху тях данни в съответствие с изискванията на възложителя и чл. 19 от Наредбата. 
 

1. Комисията отвори плика с офертата на кандидат „АК - 2012 ” 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, подписни от член на комисията. 
 

Представените документи от кандидат „АК - 2012” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление по образец за обект № 2014 с – Приложение № 1, подписано 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. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2014с от 
30.01.2020 год. при Инвестбанк  –  документ генериран от система за интернет банкиране на 
Инвестбанк АД.  
5. Плик „Ценово предложение” за обект № 2014 с. 
 

2. Комисията отвори плика с офертата на кандидат „СПЕРО” 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, подписни от член на комисията.  
 



 

Представените документи от кандидат „СПЕРО” ЕООД  са, както следва: 
1. Заявление по образец за обекти №№ 2014с, 2016 – Приложение № 1, подписано и 
подпечатано от управителя на дружеството.  
2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2014с на 
03.02.2020 год., при Централна кооперативна банка - оригинал.  
3. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2016 на 
03.02.2020 год., при Централна кооперативна банка - оригинал.  
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”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
6. Плик „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ” за обект № 2014с. 
7. Плик „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ” за обект № 2016. 

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

кандидатите, както следва: 
1.  „АК - 2012 ” ЕООД за обект № 2014с  
2. „СПЕРО” ЕООД  за обект № 2014с, 2016 

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 

кандидати. 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 № 2014с, включващ отдел/подотдел: 2038-а, 2038-в1, 2038-л1, 2038-м1, 2047-

о, с прогнозно количество дървесина от 172,96 куб. м и начална цена в размер на 16 485,21 лева 
без ДДС, комисията класира, както следва:   

 
На първо място участник: „АК-2012” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция 

по вписванията с ЕИК 202325083, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, 
ул. „Стою Шишков” № 7, представлявано от Николай Андреев Димчевски, с предложена цена в 
размер 16 485,21 /шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и двадесет и един 
стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място участник: „СПЕРО” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 203007614, със седалище и адрес на управление: гр. Мадан, общ. Смолян, ул. 
„Паисий Хилендарски” бл.9, ап19, вх.Б, представлявано от Светослав Митков Чавдаров, с 



 

предложена цена в размер на 16 485,21 /шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и пет 
лева и двадесет и един стотинки/ без ДДС. 

 
След  отваряне на плик „Ценово предложение“ за обект 2014с, комисията установи, че 

участниците са с еднакви ценови предложения. Съгласно  чл.22, ал.15, т.2  от Наредбата, 
комисията определя класирания на първо и на второ място участник в търга с тайно наддаване за 
обекта, съобразно времето на подаване на офертите. 

Видно от регистъра на подадените оферти, офертата на „АК -2012“ ЕООД е постъпила в 
13:30 часа на 30.01.2020 год., а на „СПЕРО“ ЕООД е постъпила в 14:30 часа на 03.02.2020 год. 
Предвид изложеното комисията класира на първо място „АК-2012“ ЕООД. 

 
2. За обект № 2016, включващ отдели/подотдели: отдели 2104-в, 2111-а, 2111-п, 2111-с, 

2111-б1, с количество дървесина в размер 1505,82 куб. м и начална цена в размер на 88 922,68 
лева без ДДС, комисията класира, както следва: 

  
На първо място участник: „СПЕРО” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 203007614, със седалище и адрес на управление: гр. Мадан, общ. Смолян, ул. 
„Паисий Хилендарски” бл.9, ап19, вх.Б, представлявано от Светослав Митков Чавдаров, с 
предложена цена в размер на 88 922,68 /осемдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и два 
лева и шестдесет и осем стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти от други 

участници за обекта. 
 
5. За обект № 2017, включващ отдели/подотдели: отдели 2137-щ, 2143-а, 2143-б, 2143-е, с 

количество дървесина в размер 506,11 куб. м и начална цена в размер на 27 694,45 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 с класираните на първо място участници, както 
следва: 

1. За обект № 2014с – „АК - 2012” ЕООД 
2. За обект № 2016 – „СПЕРО” ЕООД 

 
За обект № 2017 комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да прекрати 

процедурата, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата, а именно „не е подадена нито една 
оферта”;  

Настоящият протокол съставен на 04.02.2020 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 участниците документи за обектите; 

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

К О М И С И Я :  
 

Председател:   ....................п*.................... / инж. Велизар Младенов / 
 

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

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

3. ..................п*............... / инж. Георги Гаджев / 
 

       4. ..................п*............. / инж. Гергана Шехова /   
 
 
 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 05.02.2020 г. 

         
Подпис…………п*………..………… 

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

 
 

 

 

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

 
 


