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УТВЪРДИЛ,
И.Д. ДИРЕКТОР
НА ТП ДГС „АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”:…….*/п/……
/инж.Ангел Чорбов/
дата: 07.12.2021 г.
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

ПРОТОКОЛ
Днес, 03.12.2021 год., комисия, назначена със Заповед №288 /03.12.2021 гoд. на Директора
на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”, в състав:
Председател:
инж. Даниела Делисивкова – лесничей при ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”
Членове:
1. Ангел Безергянов – юрисконсулт при ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”,
2. Венка Качакова – счетоводител при ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”,
се събра на заседание в 11:00 часа в административната сграда на ТП ДГС„Акад. Николай
Хайтов”, с.Хвойна, ул. „Кап.Петко Войвода” №2, за да проведе търг с тайно наддаване за
продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обекти с № 2201 и 2202 открит със
Заповед № 267/12.11.2021 г. на Директора на ТП „ДГС Акад.Николай Хайтов“.
Комисията получи извлечение от регистъра с кандидатите, подали оферти за участие в
обявената процедура.
I. Постъпили оферти
Видно от представения регистър на подадените оферти за участие в търга с тайно
наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества, в определения срок до
16:00 часа на 02.12.2021 год. са постъпили 7 /седем/ броя оферти за следните обекти от
цитираните по-долу кандидати:
1. „СЕВИСТ “ ЕООД, с вх. № 3443/02.12.2021 депозирана в 12:05 ч. за обект №2202;
2. „АСИГРУП 3 „ ЕООД , с вх. № 3448/02.12.2021 Г. , депозирана в 15:30 ч. за обект №
2201 и обект №2202;
3. „ЙОЛА” ЕООД, с вх. 3449/02.12.2021 Г. , депозирана в 15:35 ч. за обект № 2201 и
обект №2202;
4. „ПРЕСТИЖ - СОЛИЩА” ООД, с вх. 3451/02.12.2021 г., депозирана в 15:40 ч. за
обект № 2201 и обект №2202;
5. ЕТ„ИВАН КАРТАЛОВ” , с вх. 3454/02.12.2021 г.. , депозирана в 15:45 ч. за обект №
2201 и обект №2202 ;
6. „БЛАЖЕНА” ЕООД, с вх. 3456/02.12.2021 г.. , депозирана в 15:46 ч. за обект № 2201
и обект №220

7. ЕТ ”ТОНИКИ – М.БЕЛОВОДСКА“, с вх. 3458/02.12.2021 г.. , депозирана в 15:50 ч. за
обект № 2201 и обект №2202.
Комисията предприе действия по извършване на справка в ТР при АВ за актуалното
състояние на участниците в търга.
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.
Комисията установи, че при започване на своята работата в посочения час за отваряне,
разглеждане и оценка на постъпилите оферти в търг в залата присъстваха представители на шест
от кандидатите, както следва:
1. ЕТ „Тоники- Марияна Беловдка“ се представлява лично от г-жа Марияна Беловадска
– физическо лице-търговец, съгласно направена актуална справка от ТР при АВ;
2. „Асигруп 3“ ЕООД се представлява лично от г-н Асен Хаджиев – управител, съгласно
направена актуална справка от ТР при АВ;
3. „Йола“ ЕООД се представлява лично от г-н Тихомир Тодоров – управител, съгласно
направена актуална справка от ТР при АВ;
4. „Престиж-Солища“ ООД се представлява лично от г-н Юрий Карталов – управител,
съгласно направена актуална справка от ТР при АВ;
5. ЕТ „Иван Карталов“ се представлява лично от г-н Иван Карталов– физическо лицетърговец, съгласно направена актуална справка от ТР при АВ;
6. „Блажена“ ЕООД се представлява лично от г-жа Яна Йотова – управител, съгласно
направена актуална справка от ТР при АВ.
С цел удостоверяване на споменатото по-горе обстоятелство и по-голяма доказателствена
тежест, беше изготвен и надлежно попълнен и подписан от участника - присъствен списък.
II. Отваряне на офертите по реда на постъпването им и допускане/недопускане до
участие.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите за обекта, по реда на
постъпването им в деловодството на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов“, както следва:
1. За обект № 2202 – е постъпила оферта от участника – „СЕВИСТ” ЕООД.
Председателят на комисията потвърди целостта на плика с приложените документи.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата.
Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на
оповестяването на документите член от състава на комисията отрази представянето респ. не
представянето на съответния документ в табличен регистър за представените от участника
документи, който се подписа от всички членове на комисията.
Комисията констатира, следния пропуск и несъответствие по представени документи за
участие в търга от цитирания по-горе участник, както следва:
Първо учасникът не е попълнил коректно и не е отбелязял, какви документи представя по
приложения „Списък на представените в офертата документи“ в представеното от него заявление по образец – Приложение №1 към тръжните документи;
Второ съгласно посочените изискванията в раздел III - „Изисквания по изготвяне и
подаване на офертите“ - Участниците в търга следва да представят – „Обобщена справка за
количествата постъпила, преработена и експедирана дървесина“ от дневника за преработена
дървесина на съответния обект по чл.206 от ЗГ, от която справка трябва да е видно, че през 2020
г. участникът е преработил в собствен обект по чл.206 от ЗГ, количества не по-малки от
тези за обекта, за който участва. В своята оферта споменатия по-горе участник е представил
„Обобщена справка за количествата постъпила, преработена и експедирана дървесина“ от

дневника за преработена дървесина за съответния обект по чл.206 от ЗГ - за периода от
01.01.2021 г. – 02.12.2021 г., която справка не е в периода посочен от Продавача, съгласно
изискванията за участие и допустимост в търга и утвърдената документация за участие;
Трето съгласно посочените изискванията в раздел III - „Изисквания по изготвяне и
подаване на офертите“ - Участниците в търга следва да представят - Удостоверение по чл.
206 от Закона за горите, издадено от съответна Регионална дирекция по горите не по-късно от 1
/един/ месец от датата на провеждане на процедурата (оригинал или заверено копие от
участника), от което да е видно, че участника има регистриран собствен обект разположен на
територията на община Чепеларе.
В своята оферта споменатия по-горе участник е представил - Удостоверение по чл. 206
от Закона за горите, издадено от съответна Регионална дирекция по горите – Смолян от
15.02.2021 г., което удостоверение не е издадено в периода посочен от Продавача, съгласно
изискванията за участие и допустимост в търга и утвърдената документация за участие;
Четвърто съгласно посочените изискванията в раздел III - „Изисквания по изготвяне и
подаване на офертите“ - За участие в търга следва участниците следва да докажат наличието
на собствени или закупени на лизинг мощности за преработка на дървесина, като за доказване на
това обстоятелство се изискват и признават единствено договори за лизинг и/или счетоводни
документи за собственост (извлечения от счетоводните сметки). Условието се доказва от
участниците чрез представяне на оригинал или заверено копие на фактури за закупуване на
съответната техника и/или извлечения на счетоводна сметка за материални активи, подписана и
подпечатана от участника и/или копие на договор за лизинг на посочената от участника мощност.
В своята оферта споменатия по-горе участник е представил - декларация за наличието на
наличие на мощностти за преработка на дървесина, като тази декларация не е посочена от
Продавача, като възможен документ, с който участиците в търга могат да доказват наличие на
мощности за преработка на дървесина, съгласно документация за участие в търга.
Във връзка с гореизложеното и на основание раздел IV – „Ред за провеждане на търга“ ,
комисията отстранява от участие в търга участник, които е представил оферта, която не отговаря
на изискванията, посочени в т.1 от раздел III от настоящите тръжни условия.
Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да отстрани от
участие в настоящия търг участника - „СЕВИСТ” ЕООД за обект №2202.
Пликът с надпис „Ценово предложение” на участника се подписа от всички членове на
комисията и върху същия се записа, че няма да бъде отворен.
2. За обект № 2201 и обект № 2202 – е постъпила оферта от участника – „АСИГРУП
3“ ЕООД.
Управителят на длужеството потвърди целостта на плика с приложените документи.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата.
Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на
оповестяването на документите член от състава на комисията отрази представянето респ. не
представянето на съответния документ в табличен регистър за представените от участника
документи, който се подписа от всички членове на комисията.
Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи от кандидата във
вид и форма съгласно утвърдената документация от ПРОДАВАЧА.
Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да допусне до по нататъшно участие в настоящия търг участника - АСИГРУП 3 ЕООД за обект №2201 и обект
№2202.
Пликове с надпис „Ценово предложение” на участника за обекти № 2201 и 2202 се
подписаха от всички членове на комисията.

3. За обект № 2201 и № 2202 – е постъпила оферта от участника –„ЙОЛА“ ЕООД.
Управителят на дружеството потвърди целостта на плика с приложените документи.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата.
Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на
оповестяването на документите член от състава на комисията отрази представянето респ. не
представянето на съответния документ в табличен регистър за представените от участника
документи, който се подписа от всички членове на комисията.
Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи във вид и форма
съгласно утвърдената документация от ПРОДАВАЧА.
Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да допусне до по нататъшно участие в настоящия търг участника- „ЙОЛА“ ЕООД за обект №2201 и обект
№2202.
Пликове с надпис „Ценово предложение” на участника за обекти № 2201 и 2202 се
подписаха от всички членове на комисията.
4. За обекти № 2201 и 2202 – е постъпила оферта от участника – „ПРЕСТИЖСОЛИЩА” ООД.
Управителят на дружеството потвърди целостта на плика с приложените документи.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата.
Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на
оповестяването на документите член от състава на комисията отрази представянето респ. не
представянето на съответния документ в табличен регистър за представените от участника
документи, който се подписа от всички членове на комисията.
Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи във вид и форма
съгласно утвърдената документация от ПРОДАВАЧА.
Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да допусне до по нататъчно участие в настоящия търг участника- „ПРЕСТИЖ СОЛИЩА ООД за обект № 2201
и обест №2202.
Пликове с надпис „Ценово предложение” на участника за обекти № 2201 и 2202 се
подписаха от всички членове на комисията.
5. За обекти № 2201 и № 2202 – е постъпила оферта от участника – ЕТ „ИВАН
КАРТАЛОВ”.
Физическото лице-търговец представляващ дружеството потвърди целостта на плика с
приложените документи. Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в
офертата.
Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на
оповестяването на документите член от състава на комисията отрази представянето респ. не
представянето на съответния документ в табличен регистър за представените от участника
документи, който се подписа от всички членове на комисията.
Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи във вид и форма
съгласно утвърдената документация от ПРОДАВАЧА.
Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да допусне до по нататъшно участие в настоящия търг участника- ЕТ ИВАН КАРТАЛОВ за обект №2201 и
обект №2202.
Пликове с надпис „Ценово предложение” на участника за обекти № 2201 и 2202 се
подписаха от всички членове на комисията.

6. За обект № 2201 и обект №2202 – е постъпила оферта от участника – „БЛАЖЕНА“
ЕООД.
Управителят на дружеството потвърди целостта на плика с приложените документи. Комисията
пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата.
Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на
оповестяването на документите член от състава на комисията отрази представянето респ. не
представянето на съответния документ в табличен регистър за представените от участника
документи, който се подписа от всички членове на комисията.
Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи във вид и форма
съгласно утвърдената документация от ПРОДАВАЧА.
Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да допусне до по нататъшно участие в настоящия търг участника- БЛАЖЕНА ЕООД за обект №2201 и обект
№2202.
Пликове с надпис „Ценово предложение” на участника за обекти № 2201 и 2202 се
подписаха от всички членове на комисията.
7. За обекти № 2201 и № 2202 – е постъпила оферта от участника – ЕТ ТОНИКИ –
М.БЕЛОВОДСКА”.
Председателят на комисията потвърди целостта на плика с приложените документи.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата.
Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на
оповестяването на документите член от състава на комисията отрази представянето респ. не
представянето на съответния документ в табличен регистър за представените от участника
документи, който се подписа от всички членове на комисията.
При преглед и разглеждане на предстеваните от участниса документи, комисията
установи, че представения плик с надпис „Ценово предложение“ от цитирания по-горе участник
за обект №2201 не е запечатан, тоест участникът не спазил изискването да представи запечатан
плик с надпис „Ценово предложение“, с което не е изпълнил изизкванията на Продавача по
представяне ценовото си предложение за обект №2201, съгласно утвърдената и влязла в
законова сила документацията за участие в настоящия търг.
Съгласно изискванията в документация за участие в търта при изготвяне на офертите
всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия.
Във връзка с гореизложеното и на основание раздел IV – „Ред за провеждане на търга“ ,
комисията отстранява от участие в търга участник, които е представил оферта, която не отговаря
на предварително обявените от Продавача условия.
Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да отстрани от
участие в настоящия търг участника – ЕТ „ТОНИКИ –МАРИАНА БЕЛОВОДСКА” за обект
№2201.
Съдържанието на незапечатания плик с надпис „Ценово предложение“ за обект №2201 на
споменатия по-горе участник, който е отстранен от по-нататъшно участие в търга няма да се
разглежда от комисията.
Комисията констатира, че за обект №2202, цитирания по-горе участник е представил
всички изискуеми документи във вид и форма съгласно утвърдената документация от
ПРОДАВАЧА.
Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да допусне до по нататъшно участие в настоящия търг участника - ЕТ „ТОНИКИ –МАРИАНА БЕЛОВОДСКА”
за обект №2201.
Пликове с надпис „Ценово предложение” на участника за обект № 2202 се подписа от
всички членове на комисията

IV. Отваряне на ценовите предложения
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надписи „ЦЕНОВО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, на допуснатите кандидати за което беше съставен табличен регистър за
предложените от кандидатите цени, които е неразделна част от настоящия протокол, както
следва:
1. За обект № 2201, с включени отдели/подотдели – 181 - „н“, 182 – „а“, 182 – „б“,
председателят на комисията обяви началната цена 68 820,00 лв. без ДДС, под която участниците
не могат да правят валидно ценово предложение.
1.1. Участникът – „АСИГРУП 3“ ЕООД е предложил цена за обекта в размер на 3441,00
(три хиляди четиристотин четиридесет и един лева) без ДДС, тоест предложената от
участника цена е не е съответствие с т.5 - „Прелагана цена“ от раздел I – „Обща Част“, тоест
предложената от участниците цена не трябва да е по-ниска от размера, посочен в таблицата по
т. 1 от документацията, какъвто безспорно е настоящият случай.
Във връзка с гореизложеното и на основание раздел IV – „Ред за провеждане на търга“ ,
комисията отстранява от участие в търга участник, които е представил оферта, която не отговаря
на предварително обявените от Продавача условия.
Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да отстрани от
участие участника цитиран по-горе и в тази връзка предложената от него цена за обекта няма да
участва в класирането за цитирания по-горе обект в настоящия търг.
1.2. Участникът- „ЙОЛА“ ЕООД е предложила цена за обекта в размер на 68 820,00
(шестдесет и осем хиляди осемстотин и двадесет лева) без ДДС;
1.3. Участникът - „ПРЕСТИЖ СОЛИЩА“ ООД е предложил цена за обекта в размер на
69 000,00 (шестдесет и девет хиляди) без ДДС;
1.4. Участникът - ЕТ „ИВАН КАРТАЛОВ” е предложил цена за обекта в размер на
68 820,00 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и двадесет лева) без ДДС.
1.5. Участникът - „БЛАЖЕНА“ ЕООД е предложил цена за обекта в размер на 68 820,00
(шестдесет и осем хиляди осемстотин и двадесет лева) без ДДС, тоест ценовите им
предложение отговаря на предварително обявения от Продавача критерии за възлагане.
В настоящият случай, трима от споменатите по-горе участници са предложили еднаква
най-висока цена в размер на 68 820,00 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и двадесет лева)
без ДДС , поради което класирането за второ място помежду им ще се извършви чрез жребий в
тяхно присъствие. След извършен жребий, комисията единодушно реши и класира
представените оферти от кандидатите, както следва:
 На първо място участника представил оферта за обект № 2201 – „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 – управител с
предложена цена в размер на 69 000,00 лв. /шестдесет и девет хиляди лева и нула стотинки/
без ДДС..
 На второ място участника представил оферта за обект № 2201 / изтеглен чрез жребии*/
– „ЙОЛА” ЕООД, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК:
120604308, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, ул.Мурджовска № 2 А , община
Чепеларе, област Смолян, представлявано от Тихомир Лазаров Тодоров в качеството му на
управител с предложена цена в размер на 68 820,00 лв. /шестдесет и осем хиляди осемстотин и
двадесет лева и нула стотинки/ без ДДС..

2. За обект № 2202, с включени отдели/подотдели – 305 ж, 305 к, председателят на
комисията обяви началната цена 66 359,00 лв. /шестдесет и шест хиляди триста петдесет и
девет лева/. без ДДС, под която участниците не могат да правят валидно ценово предложение.
1.1. Участникът – „АСИГРУП 3“ ЕООД е предложил цена за обекта в размер на
83 361,76 (осемдесет и три хиляди лева триста шестдесет и един лева и седемдесет и шест
стотинки) без ДДС;
1.2. Участникът - „ЙОЛА“ ЕООД е предложила цена за обекта в размер на 66 359,00
(шестдесет и шест хиляди триста петдесет и девет лева и нула стотинки) без ДДС;
1.3. Участникът - „ПРЕСТИЖ СОЛИЩА“ ООД е предложил цена за обекта в размер на
115 840,00 (сто и петнадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева и нула стотинки) без
ДДС;
1.4. Участникът „БЛАЖЕНА“ ЕООД е предложил цена за обекта в размер на 80 700,00
(осемдесет хиляди и седемстотин лева и нула стотинки ) без ДДС.
1.5. Участникът - ЕТ „ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА“ е предложил цена за
обекта в размер на 129 000,00 /сто двадесет и девет хиляди лева и нула стотинки/.
С оглед на горното, комисията единодушно
РЕШИ:
1. ИЗИСКВА подробна писмена обосновка от участника – ЕТ „ТОНИКИ – МАРИЯНА
БЕЛОВОДСКА” , с ЕИК: 120001947, с адрес и седалище на управление: гр.Чепеларе ул.
„Здравец” 1В, представлявано от Марияна Беловодска – физическо лице-търговец с предложена
цена в размер на 129 000,00 лв. (сто и двадесет и девет хиляди лева и нула стотинки) без ДДС
за Обект №2202 с включени отдели/подотдели – 305 „ж“ и 305 „к“ в настоящия търг с тайно
наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обект № 2202, на основание
чл. 22, ал. 10 във връзка с чл.69, ал.1, 65, ал.1 и чл.53, ал.2 от „Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти“. Подробната писмена обосновка трябва
да се представи в деловодството на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“, намиращо се на адрес: с.
Хвойна, ул. „Кап. Петко Войвода“ №2 в срок до 2 /два/ работни дни след получаване на искането.
В случай, че кандидатът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че
посочените обстоятелства изложени от участника не са обективни, комисията не класира
кандидата.
МОТИВИ: От направените изчисления от комисията въз основа на отворените
ценови предложения от участниците допуснати до този етап в търг с тайно наддаване става
ясно, че средната покупна цена за обект № 2202, с отдели/подотдели - 305 „ж“ и 305 „к“ е в
размер на 95 052,00 лв. /деветдесет и пет хиляди и петдесет и два лева/. Съгласно
разпоредбата на чл. 22, ал. 10 от Наредбата участниците, направили ценови предложения с
20 или повече на сто по-благоприятни от средната стойност на направените предложения от
всички участници, представят на комисията в срок до два работни дни от полученото на
искането затова подробна писмена обосновка за образуването й. Участникът ЕТ „ ТоникиМариана Беловодска“ е представил ценово предложение в размер на 129 000,00 лв. /сто
двадесет и девет хиляди лева и нула стотинки/ без включено ДДС, което е с 35,71 процента
по-благоприятно от средната стойност на направените ценови предложения от всички
участници за обекта.

2. ИЗИСКВА подробна писмена обосновка от участника – „ПРЕСТИЖ СОЛИЩА”
ООД , с ЕИК: 040668331, с адрес и седалище на управление: гр.Чепеларе ул. „Христо Ботев“ №
77 с управител: Юрий Карталов с предложена цена в размер на 115 840,00 лв. (сто и петнадесет
хиляди осемстотин и четиридесет лева и нула стотинки) без ДДС за Обект №2202 с включени
отдели/подотдели – 305 „ж“ и 305 „к“ в настоящия търг с тайно наддаване за продажба на
прогнозни количества добита дървесина от обект №2202, на основание чл. 22, ал. 10 във връзка с
чл.69, ал.1, 65, ал.1 и чл.53, ал.2 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горски територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти“. Подробната писмена обосновка трябва да се представи в
деловодството на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“, намиращо се на адрес: с. Хвойна, ул. „Кап.
Петко Войвода“ № 2 в срок до 2 /два/ работни дни след получаване на искането. В случай, че
кандидатът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените
обстоятелства изложени от участника не са обективни, комисията не класира кандидата.
МОТИВИ: От направените изчисления от комисията въз основа на отворените
ценови предложения от участниците допуснати до този етап в търг с тайно наддаване става
ясно, че средната покупна цена за обект № 2202, с отдели/подотдели - 305 „ж“ и 305 „к“ е в
размер на 95 052,00 лв. /дветдесет и пет хиляди и петдесет и два лева/. Съгласно
разпоредбата на чл. 22, ал. 10 от Наредбата участниците, направили ценови предложения с
20 или повече на сто по-благоприятни от средната стойност на направените предложения от
всички участници, представят на комисията в срок до два работни дни от полученото на
искането затова подробна писмена обосновка за образуването й. Участникът „Престиж
Солища“ ООД е представил ценово предложение в размер на 115 840,00 лв. /сто и
петнадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева и нула стотинки/ без включено ДДС,
което е с 27,39 процента по-благоприятно от средната стойност на направените ценови
предложения от всички участници за обекта.
Във връзка с гореизложеното протоколно решение, комисията реши да възложи на
председателя на комисията да изпрати писмено искане за подробна писмена обосновка до
споменатите по-горе участици в срок до края на работния ден на 03.12.2021 г.. Искането за
подробна писмена обосновка с изх. №3481/03.12.2021 г. и изх.№ 3482/03.12.2021г. на ТП „ДГС
Акад. Николай Хайтов“ е надлежно изпратено на електронната поща посочена от участните на
03.12.2021 г. в настоящия търг.
С извършването на горепосочените действия на този етап работата на комисията
приключи на 03.12.2021 г.. След представяне на подробните писмени обосновки или след
изтичане на посочения по-горе срок, комисията ще продължи своята работа.
Днес 07.12.2021 г. в 14:00 часа в административната сграда на ТП ДГС Акад.Николай
Хайтов”, находяща се на ул. ”Капитан Петков Войвода” № 2 и във връзка с постъпили с наш. Вх.
№3522/07.12.2021 г и вх.№ 3498/06.12.21 г. изискани подробни писмени обосновки от
участниците ЕТ „ ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОСКА” И ПРЕСТИЖ - СОЛИЩА ООД ,
комисията в пълен състав продължи своята работата по разглежда на писмените обосновки от
споменатия по-горе участник.
След задълбочен анализ на представените обосновки и във връзка с посочените
обективни обстоятелства съобразени с изискванията на чл.22, ал.11 от„Наредбата“, комисията
единодушно реши да приеме представена подробна писмена обосновка от участника - ЕТ
„ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА“ и представената обосновка на ПРЕСТИЖ –
СОЛИЩА” ООД.
На база гореизложото комисията, продължи своята работа по класиране на представените
оферти по предварително обявения от Продавача критерии за възлагане „най-висока
предложена цена“ за обект № 2202, с включен отдел/подотдел - 305 „ж“, както следва:

 На първо място участника представил оферта за обект № 2202 – ЕТ ”ТОНИКИ –
МАРИАНА БЕЛОВДСКА”, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с
ЕИК 120001947, със седалище и адрес на управление: гр. Чепеларе, ул. „Здравец” №1В, община
Чепеларе, област Смолян, представлявано от Марияна Николова Беловодска в качеството и на
управител, с предложена цена в размер на 129 000,00 лв. /сто двадесте и девет хиляди лева/ без
ДДС.
 На второ място участника представил оферта за обект № 2202 – „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 – управител с
предложена цена в размер на 115 840,00 лв. / сто и петнадесте хиляди осемстотин и
четиридесет лева/ без ДДС.
В резултат на проведения търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита от
обекти № 2201 и № 2202 , комисията предлага на Изпълняващия длъжността Директор на ТП „ДГС
Акад.Николай Хайтов” да сключи договори с всички участници класирани на първо място.
Към настоящия протокол се прилага цялата документацията събрана в хода на провеждане на
процедурата, до момента на съставянето му.

К О М И С И Я :
Председател: ....................п*....................../ инж. Даниела Делисивкова/
Членове:

1. ...................п*......................./ Ангел Безергянов /
2. ......................п*............../ Венка Качакова /

