
 

 

  
 
УТВЪРДИЛ, 
ДИРЕКТОР на ДГС:   /п/* 
               (инж. Светозар Мечков)  

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

Настоящия протокол е съставен от комисията, назначена със Заповед №З-07-35 от 03.02.2023г. 
на Директора на ТП „ДГС – Борино” за да проведе обявената със Заповед №З-07-16 от 16.01.2023г. 
процедура –открит конкурс с предмет: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен 

склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект №2310 – отдел 33, подотдел „в” и отдел 

37, подотдел „л“, Обект №2311 – отдел 170, подотдел „а”, Обект №2312 – отдел 170, подотдел 

„г”, Обект №2313 – отдел 171, подотдел „к“, Обект №2314 – отдел 172, подотдели „б“, „в“ и „г“ 

и Обект №2315 – отдел 270, подотдел „и“, включени в КЛФ 2023г. в териториалния обхват на 

дейност на ТП „ДГС – Борино””, и да извърши оценка на депозираните оферти и класиране на 
участниците в конкурса.  

 

На 03 февруари 2023г. от 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС – Борино“, се 

събра комисия в следния състав:          

            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Октай Алиев – Заместник директор при ТП „ДГС – Борино” 

          ЧЛЕНОВЕ:  1. Димитринка Измирлиева  – Юрисконсулт при ТП „ДГС – Борино” 

                                  2. Джамал Чобанов –– Спец. лес-во – помощник лесничей при ТП „ДГС – 

Борино” 

                                  3. инж. Атанас Чаушев –– Главен инженер при ТП „ДГС – Борино” 

                                  4. Байрям Алиев – Касиер - счетоводство при ТП „ДГС – Борино”. 

На председателя на комисията бе предоставено извлечение от водения Регистър. 

След като членовете на комисията се запознаха с имената на лицата, заявили участие в конкурса 

от предоставеното извлечение на регистъра, същите подписаха декларация  по чл.21, ал.6 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 (Обн. ДВ. бр.96 от 6 

Декември 2011г., изм. и доп. ДВ бр.90 от 16.11.2012г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г., изм. ДВ бр.55 

от 07.07.2017г., изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019г. ), за краткост по нататък в протокола “Наредбата“. 

Председателят на комисията откри процедурата за провеждане на конкурса.  

 

I.ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ/ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

Видно от предоставеното извлечение от Регистъра на офертите (предложенията)  на ТП „ДГС-

Борино“, в срока, определен за подаване на оферти за участие в процедурата, са постъпили 8 (осем)  

броя оферти, регистрирани както следва: 

1. "ДЮИС" ЕООД – оферта с рег.№Вх-07-85/01.02.2023г. в 14:26 ч.;  

2. "ЛИОН ЛЕС 12" ЕООД – оферта с рег.№Вх-07-88/02.02.2023г. в 08:33 ч.;  

3. "АВАЛЕВ" ЕООД – оферта с рег.№Вх-07-89/02.02.2023г. в 10:35 ч.  

4. "СТАМБОЛИ" ЕООД – оферта с рег.№Вх-07-90/02.02.2023г. в 11:17 ч.;  

5. " ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД – оферта с рег.№Вх-07-91/02.02.2023г. в 15:47 ч.;  

6. "ВЕВА ГРУП" ЕООД – оферта с рег.№Вх-07-92/02.02.2023г. в 15:54 ч.  

7. "ДОСПАТЛЕС" ЕАД –оферта с рег.№Вх-07-93/02.02.2023г. в 15:57 ч.;  

8. "СИНАНОВ РС" ЕООД – оферта с рег.№Вх-07-94/02.02.2023г. в 15:58 ч.  

 

При започване работата на комисията не присъстват представители на участниците. 

 

II.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ. 

С оглед на предварително обявените от Възложителя условия, комисията пристъпи към 

отваряне на получените пликове с документация за участие, по реда на тяхното постъпване, както 

следва. 

 



 

 

1. Документи, представени от участника – "ДЮИС" ЕООД: 

• Заявление за участие – по образец  - Приложение № 1; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на 

дейности в горските територии – по образец - Приложение №2; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – 4 (четири) броя, за обекти с 
№2311, 2312, 2313 и 2314. 

 

2. Документи, представени от участника – "ЛИОН ЛЕС 12" ЕООД: 

• Заявление за участие – по образец  - Приложение № 1; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на 

дейности в горските територии – по образец - Приложение №2; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – 1 (един) брой, за обект №2310; 

• Копие от Документ за внесена гаранция за участие.  

 

3. Документи, представени от участника – "АВАЛЕВ“ ЕООД: 

• Заявление за участие – по образец  - Приложение № 1; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на 

дейности в горските територии – по образец - Приложение №2; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – 1 (един) брой, за обект №2315; 

• Документ за внесена гаранция за участие.  

• Подписан и подпечатан проект на договор – Приложение №4. 

 

4. Документи, представени от участника – "СТАМБОЛИ" ЕООД: 

• Заявление за участие – по образец  - Приложение № 1; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на 

дейности в горските територии – по образец - Приложение №2; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – 2 (два) броя, за обекти с 
№2311 и 2312. 

 

5. Документи, представени от участника – "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД: 

• Заявление за участие – по образец  - Приложение № 1; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на 

дейности в горските територии – по образец - Приложение №2; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – 1 (един) брой, за обект №2310. 

 

6. Документи, представени от участника – "ВЕВА ГРУП" ЕООД: 

• Заявление за участие – по образец  - Приложение № 1; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на 

дейности в горските територии – по образец - Приложение №2; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – 6 (шест) броя; 

• Документи за внесени гаранции за участие. 

 

7. Документи, представени от участника – "ДОСПАТЛЕС" ЕАД: 

• Заявление за участие – по образец  - Приложение № 1; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на 

дейности в горските територии – по образец - Приложение №2– 3 (три) броя; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – 6 (шест) броя; 

• Копие от Документи за внесени гаранции за участие; 

• Копие от пълномощно със заверка на подписа рег.№265/01.02.2022г. по описа на Невена 
Кулишева, Нотариус в район на действие на РС – Смолян, рег.№122 в НК..  

 

8. Документи, представени от участника – "СИНАНОВ РС" ЕООД: 

• Заявление за участие – по образец  - Приложение № 1; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на 

дейности в горските територии – по образец - Приложение №2; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – 6 (шест) броя. 

 



 

 

Комисията приключи публичното обявяване на представените документи от участниците  и 

обсъди редовността им.  

 

III.ДОПУСКАНЕ на УЧАСТНИЦИТЕ ДО ПО НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСА. 

След направената проверка по представените документи, комисията констатира, че: 

Всички участници са представили всички изискуеми документи, оформени и попълнени 

съгласно изискванията на Наредбата и на Възложителя, посочени в утвърдената документация за 
участие, поради което единодушно ги допуска до по-нататъшно участие в процедурата за заявените 

от тях обекти.  

 

Комисията обяви публично взетите решения и пристъпи към отваряне на пликовете с 
„ценово предложение“ на допуснатите участнци, както следва: 

 

IV. КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2310  

Допуснати до разглеждане на ценовите предложения са петима участници, предложили 

обща цена за извършване на дейностите, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

участника 

Предложена цена в лв. без 
ДДС 

Класиране 

1. „ЛИОН ЛЕС 12“ ЕООД 22460,85 I-во място 

2. „ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ“ ЕООД 24000,00  

3. „ВЕВА ГРУП” ЕООД 28931,84  

4. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД 28931,00  

5. „СИНАНОВ РС“ ЕООД 23850,00 II-ро място 

 

Видно от горе изложените данни комисията, съобразявайки се с обявения критерий на Директора 
на ТП „ДГС-Борино“- „най-ниска предложена цена“, динодушно класира за Обект № 2310: 

На първо място – участникът „ЛИОН ЛЕС 12“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на 
дейността в размер на 22 460,85 лв. (Двадесет и две хиляди четиристотин  и шестдесет лева и осемдесет 
и пет стотинки) без ДДС.  

На второ място – участникът „СИНАНОВ РС“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на 
дейността в размер на 23 850,00 лв. (Двадесет и три хиляди осемстотин  и петдесет лева) без ДДС.  

 

 

2. ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2311 

Допуснати до разглеждане на ценовите предложения са петима участници, предложили 

обща цена за извършване на дейностите, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

участника 

Предложена цена в лв. без 
ДДС 

Класиране 

1. „ДЮИС“ ЕООД 20787,00 I-во място 

2. „СТАМБОЛИ“ ЕООД 21000,00 II-ро място 

3. „ВЕВА ГРУП” ЕООД 21104,02  

4. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД 21104,00  

5. „СИНАНОВ РС“ ЕООД 21104,00  

 

Видно от горе изложените данни комисията, съобразявайки се с обявения критерий на Директора 
на ТП „ДГС-Борино“- „най-ниска предложена цена“, динодушно класира за Обект № 2311: 

На първо място – участникът „ДЮИС“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на дейността в 

размер на 20 787,00 лв. (Двадесет хиляди седемстотин осемдесет и седем лева) без ДДС.  

На второ място – участникът „СТАМБОЛИ“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на 
дейността в размер на 21 000,00 лв. (Двадесет и една хиляди лева) без ДДС.  

 

 

 



 

 

 

3. ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2312 

Допуснати до разглеждане на ценовите предложения са петима участници, предложили 

обща цена за извършване на дейностите, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

участника 

Предложена цена в лв. без 
ДДС 

Класиране 

1. „ДЮИС“ ЕООД 24200,00 I-во място 

2. „СТАМБОЛИ“ ЕООД 24400,00 II-ро място 

3. „ВЕВА ГРУП” ЕООД 24621,09  

4. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД 24620,00  

5. „СИНАНОВ РС“ ЕООД 24600,00  

 

Видно от горе изложените данни комисията, съобразявайки се с обявения критерий на Директора 
на ТП „ДГС-Борино“- „най-ниска предложена цена“, динодушно класира за Обект № 2312: 

На първо място – участникът „ДЮИС“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на дейността в 

размер на 24 200,00 лв. (Двадесет и четири хиляди  и двеста лева) без ДДС.  

На второ място – участникът „СТАМБОЛИ“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на 
дейността в размер на 24 400,00 лв. (Двадесет и четири хиляди и четиристотин лева) без ДДС.  

 

4. ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2313 

Допуснати до разглеждане на ценовите предложения са четирима участници, предложили 

обща цена за извършване на дейностите, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

участника 

Предложена цена в лв. без 
ДДС 

Класиране 

1. „ДЮИС“ ЕООД 20007,00 I-во място 

2. „ВЕВА ГРУП” ЕООД 20400,00 II-ро място 

3. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД 20870,00  

4. „СИНАНОВ РС“ ЕООД 20878,00  

 

Видно от горе изложените данни комисията, съобразявайки се с обявения критерий на Директора 
на ТП „ДГС-Борино“- „най-ниска предложена цена“, динодушно класира за Обект № 2313: 

На първо място – участникът „ДЮИС“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на дейността в 

размер на 20 007,00 лв. (Двадесет хиляди  и седем лева) без ДДС.  

На второ място – участникът „ВЕВА ГРУП“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на дейността 
в размер на 20 400,00 лв. (Двадесет хиляди и четиристотин лева) без ДДС.  

 

5. ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2314 

Допуснати до разглеждане на ценовите предложения са четирима участници, предложили 

обща цена за извършване на дейностите, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

участника 

Предложена цена в лв. без 
ДДС 

Класиране 

1. „ДЮИС“ ЕООД 48594,00 I-во място 

2. „ВЕВА ГРУП” ЕООД 49420,29  

3. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД 49009,00 II-ро място 

4. „СИНАНОВ РС“ ЕООД 49420,00  

 

Видно от горе изложените данни комисията, съобразявайки се с обявения критерий на Директора 
на ТП „ДГС-Борино“- „най-ниска предложена цена“, динодушно класира за Обект № 2314: 

На първо място – участникът „ДЮИС“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на дейността в 

размер на 48 594,00 лв. (Четиридесет и осем хиляди  петстотин деветдесет и четири лева) без ДДС.  

На второ място – участникът „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, предложил цена за изпълнение на дейността 
в размер на 49 009,00 лв. (Четиридесет и девет хиляди и девет лева) без ДДС.  



 

 

 

6. ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2315 

Допуснати до разглеждане на ценовите предложения са четирима участници, предложили 

обща цена за извършване на дейностите, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

участника 

Предложена цена в лв. без 
ДДС 

Класиране 

1. „АВАЛЕВ“ ЕООД 37710,40 II-ро място 

2. „ВЕВА ГРУП” ЕООД 36260,00 I-во място 

3. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД 42100,00  

4. „СИНАНОВ РС“ ЕООД 42160,00  

 

Видно от горе изложените данни комисията, съобразявайки се с обявения критерий на Директора 
на ТП „ДГС-Борино“- „най-ниска предложена цена“, динодушно класира за Обект № 2315: 

На първо място – участникът „ВЕВА ГРУП“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на 
дейността в размер на 36 260,00 лв. (Тридесет и шест хиляди  двеста и шестдесет лева) без ДДС.  

На второ място – участникът „АВАЛЕВ“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на дейността в 

размер на 37 710,40 лв. (Тридесет и седем хиляди седемстотин и десет лева и четиридесет стотинки) без 
ДДС.  

 

 

Протоколът, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на търга се предоставя на 
Директора на ТП „ДГС–Борино” за одобрение по установения в Наредбата ред. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п/*…………..       

                             (инж. Октай Алиев)                                           

  

ЧЛЕНОВЕ:  1. …………/п/*…………….           

                     (Димитринка Измирлиева) 

 

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

                         (Джамал Чобанов)                                 

         

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

             (инж. Атанас Чаушев) 

 

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

                             (Байрям Алиев)  

 

 
                     *налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

 (Регламент (ЕС) 2016/679)  

 

 


