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ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРЛОВО 

 
 

 

 

Утвърдил:................/п/*..................... 

 /Директор ДГС инж. Златю Кличев/ 

Дата: 24.02.2021г. 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

 
от дейността на комисията, съставен на основание чл.22, ал.19 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 назначена със 

Заповед №125/23.02.2021г. на Директора на ТП „ДГС-Карлово” за разглеждане, оценяване 

и класиране на подадените оферти за участие в открит конкурс с предмет: „Извършване 

на лесокултурни дейности през 2021 година, включващи стопанисване – кастрене, 

подпомагане на естественото възобновяване, отгледни сечи в млади насаждения без 

материален добив и ограничаване негативното влияние на инвазивни видове в горски 

култури и насаждения в Обект №2, горска територия - държавна собственост от 

териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово” на „ЮЦДП” ДП, гр.Смолян” 
 

Днес, 23.02.2021г. в 10:30 часа в административната сграда на „Държавно горско 

стопанство – Карлово”, адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода” №23 на открито заседание се 

събра комисия, назначена със Заповед №125 от 23.02.2021г. на Директора на ТП „ДГС - 

Карлово” в състав: 

1. инж. Румяна Манолова на длъжност „зам. директор” в ТП „ДГС-Карлово” - 

Председател на комисията 

2. Радослава Стефанова на длъжност „юрисконсулт” в ТП „ДГС-Карлово” /юрист/ -  член 

на комисията; 

3. Милена Петрова на длъжност „главен счетоводител” в ТП „ДГС-Карлово” /икономист/  

– член на комисията.; 

4. Нина Тонева на длъжност „лесничей” в ТП „ДГС-Карлово” - член на комисията; 

5. Венцислав Христов на длъжност „лесничей” в ТП „ДГС-Карлово” - член на комисията. 

 

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти от участниците в откритата 

процедура - открит конкурс с предмет: „Извършване на лесокултурни дейности през 2021 

година, включващи стопанисване – кастрене, подпомагане на естественото 

възобновяване, отгледни сечи в млади насаждения без материален добив и ограничаване 

негативното влияние на инвазивни видове в горски култури и насаждения в Обект №2, 
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горска територия - държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС-

Карлово”. 

 
Заседанието бе открито от председателя на комисията, който съобщи, че за провеждане на 

процедурата са валидни разпоредбите на 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-долу 

Наредбата. 
Комисията провери и установи, че в срока, определен за получаване на оферти са 

постъпили 6 (шест) оферти, както следва:  

 
1. Оферта с Вх. №190/22.02.2021г., 11:18 ч. от „Равена лес” ООД; 

2. Оферта с Вх. №191/22.02.2021г., 14:51 ч. от „Еко – Хрисин” ЕООД; 

3. Оферта с Вх. №192/22.02.2021г., 15:30 ч. от „Сигма лес” ЕООД; 

4. Оферта с Вх. №193/22.02.2021г., 15:32 ч. от „Инертпродукт-АБГ” ООД; 

5. Оферта с Вх. №194/22.02.2021г., 16:20 ч. от ЕТ „Димитър Гърков”; 
2. Оферта с Вх. №195/22.02.2021г., 16:25ч. от  ЕТ „Иван Чонлов”. 

 
На откритото заседанието на комисията присъства представител на участника ЕТ 

„Димитър Гърков” – физическото лице търговец Димитър Гърков.  

 

Резултати от работата на комисията:  

 
І. Разглеждане на документите, съдържащи се в офертите: 

 
Офертите на участниците са представени в непрозрачен пликове, запечатани и с 

ненарушена цялост. Отклонения не бяха констатирани. Комисията пристъпи към отваряне на 

офертите и провери съдържанието им съгласно изискванията на чл. 18 от Наредбата. Комисията 

провери информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп. 

Извършена бе проверка за актуалното състояние на юридическите лица на участниците на  

интернет страницата на Агенция по вписванията - „търговски регистър и регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел”, както и на интернет страницата на Изпълнителна 

агенция по горите за валидността на декларираните удостоверения за регистрация на 

участниците в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите за дейността – добив на 

дървесина. От проверката бе установено следното: 

1. Участникът „Равена лес” ООД е вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 119608416, със седалище 

и адрес на управление: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Александър Стамболийски” бл.1, Вх. А, ет.1, 

ап.1, с управители Йордан Руснаков и Атанаска Руснакова. Вписан е в  регистъра на ИАГ и 

притежава Удостоверение №207/26.03.2012г. 

2. Участникът „Еко – Хрисин” ЕООД е вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 112658975, със 

седалище и адрес на управление: гр. Батак, п.к.4580, ул. „Стефан Божков” №12, с управител 
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Иван Тодоров Хрисин. Вписан е в  регистъра на ИАГ и притежава Удостоверение 

№1746/10.05.2012г. 

3. Участникът „Сигма лес” ЕООД е вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 203166196, със седалище 

и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Чан” №4, Вх. Г, ет.5, ап.50, с управител Десислава 

Георгиева Сариева. Вписан е в  регистъра на ИАГ и притежава Удостоверение 

№7782/13.02.2017г. 

4. Участникът „Инертпродукт-АБГ” ООД е вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 115041395, със 

седалище и адрес на управление: гр. Кричим, п.к.4220, ул. „Антон Ивановци” №39, с управител 

Ангел Гюрганин. Вписан е в  регистъра на ИАГ и притежава Удостоверение 

№8427/02.07.2018г. 

5. Участникът ЕТ „Димитър Гърков” е вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 112072503, със 

седалище и адрес на управление: гр. Батак, п.к.4580, обл. Пазарджик, ул. „Оборище” №7, с ФЛ-

търговец Димитър Гърков. Вписан е в  регистъра на ИАГ и притежава Удостоверение 

№179/26.03.2012г. 

6. Участникът ЕТ „Иван Чонлов” е вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 115122694, със седалище 

и адрес на управление: с. Климент, п.к.4348, общ. Карлово, обл. Пловдив, с ФЛ-търговец Иван 

Атанасов Чонлов. Вписан е в  регистъра на ИАГ и притежава Удостоверение 

№3879/10.08.2012г. 

 

След  разглеждане на представените документи в офертите на участниците,  Комисията 

установи, че участниците „Равена лес” ООД, „Сигма лес” ЕООД, ЕТ „Димитър Гърков” и 

ЕТ „Иван Чонлов” са представили всички документи в съответствие с изискванията на 

заповедта за откриване на конкурса, утвърдените конкурсни условия и Наредбата. Разгледани 

по същество и в съвкупност СЪОТВЕТСТВАТ с изискванията, поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

предвид това участниците - „Равена лес” ООД, „Сигма лес” ЕООД, ЕТ „Димитър Гърков” 

и ЕТ „Иван Чонлов” следва да бъдат ДОПУСНАТИ до отваряне на пликове „Ценово 

предложение”.  

За участника „Еко – Хрисин” ЕООД бе установено следното:  

Участникът е представил Деклрация за техническото оборудване и персонал за изпълнение на 

дейността, предмет на конкурса – Приложение №4 от съответстващата документация. В същата 

е декларирал, че разполага с 3 лица, притежаващи правоспособност за работа с моторен трион и 

6 лица - неквалифицирани работници. В Раздел ІІ, т.12.1 от Заповед №66/01.02.2021г. на 

Директора на ТП „ДГС-Карлово” е поставено изискване участниците да разполагат с минимум 

8 (осем) лица, които да участват в изпълнението на ръчните дейности – общи неквалифицирани 

работници. Участникът е декларирал 6 лица – неквалифицирани работници за изпълнение на 

дейността, тоест с 2 назначени лица по-малко от изискуемите 8 лица. Изискването участниците 

да разполагат с 8 лица е преповторено и в Раздел ІІ, т.1.5 от утвърдените конкурсни условия.  

Предвид изложеното и във връзка Раздел ІV, т.2.3 от утвърдените конкурсни условия  на 

основание чл. 22, ал.4, т.3 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, комисията отстрани от по-нататъшно участие в 

конкурса участникът „Еко – Хрисин” ЕООД, тъй като е представил оферта, която не отговаря 

на предварително обявените от възложителя условия.  
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За участника „Инертпродукт-АБГ” ООД бе установено следното:  

 

Участникът „Инертпродукт-АБГ” ООД е представил отделен запечатан плик с надпис 

„Ценово предложение за обект №2”. Според разпоредбата на чл.19, ал.2 от Наредбата в 

офертата се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 18 от Наредбата, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик „Ценово предложение”, наименованието на 

участника и обекта, за който той подава оферта. Изискването за начина на надписване на плика 

е преповторено от разпоредбата на чл.19, ал.2 в Раздел ІІІ, т.1.5 и т.2 от утвърдените конкурсни 

условия, където изрично са поставени условия как да бъде надписан плик „Ценово 

предложение”. В случая плик „Ценово предложение”, представен в офертата на 

„Инертпродукт-АБГ” ООД не съдържа надпис с наименованието на участника.  

Предвид изложеното и във връзка Раздел ІV, т.2.3 от утвърдените конкурсни условия на 

основание чл. 22, ал.4, т.3 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, комисията отстрани от по-нататъшно участие в 

конкурса участникът „Инертпродукт-АБГ” ООД, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

Комисията НЕ допусна участниците „Еко – Хрисин” ЕООД и „Инертпродукт-АБГ” ООД 

до отваряне на пликове „Ценово предложение”.  

 

ІІ. Отваряне на Пликове „Ценово предложение”  

 
Комисията пристъпи към отваряне на Пликове „Ценово предложение” на допуснатите 

участници - „Равена лес” ООД, „Сигма лес” ЕООД, ЕТ „Димитър Гърков” и ЕТ „Иван 

Чонлов” и председателят оповести предлаганите цени.   

 

1. Участникът „Равена лес” ООД предлага обща цена за извършване на лесокултурните 

дейности, предмет на открития конкурс от 32 552,10 лв. (тридесет и две хиляди петстотин 

петдесет и два лева и десет стотинки), без включен ДДС 

 

2. Участникът „Сигма лес” ЕООД предлага обща цена за извършване на лесокултурните 

дейности, предмет на открития конкурс от 29 892,92 лв. (двадесет и девет хиляди осемстотин 

деветдесет и два лева и деветдесет и две стотинки), без включен ДДС; 

 

3. Участникът ЕТ „Димитър Гърков” предлага обща цена за извършване на лесокултурните 

дейности, предмет на открития конкурс от 26 867,46 лв. (двадесет и шест хиляди осемстотин 

шейсет и седем лева и четиридесет и шест стотинки), без включен ДДС; 
 

4. Участникът ЕТ „Иван Чонлов” предлага обща цена за извършване на лесокултурните 

дейности, предмет на открития конкурс от 32 490,61 лв. (тридесет и две хиляди четиристотин 

и деветдесет лева и шейсет и една стотинки), без включен ДДС.  
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Комисията пристъпи към проверка на представените ценови предложения. Прието бе, че 

всички ценови предложения съответстват на изискванията, поставени от възложителя и не 

превишават заложения финансов ресурс.   

 

ІІІ. КЛАСИРАНЕ 
 

Комисията допусна до класиране участниците „Равена лес” ООД, „Сигма лес” ЕООД, ЕТ 

„Димитър Гърков” и ЕТ „Иван Чонлов”, и определи класирането както следва: 

 

І-во място - ЕТ „Димитър Гърков”, с предложена обща цена за извършване на 

лесокултурните дейности, предмет на открития конкурс от 26 867,46 лв. (двадесет и шест 

хиляди осемстотин шейсет и седем лева и четиридесет и шест стотинки), без включен 

ДДС.  

ІІ-ро място - „Сигма лес” ЕООД, с предложена обща цена за извършване на лесокултурните 

дейности, предмет на открития конкурс от 29 892,92 лв. (двадесет и девет хиляди осемстотин 

деветдесет и два лева и деветдесет и две стотинки), без включен ДДС.  

ІІІ-то място - ЕТ „Иван Чонлов”, с предложена обща цена за извършване на 

лесокултурните дейности, предмет на открития конкурс от 32 490,61 лв. (тридесет и две 

хиляди четиристотин и деветдесет лева и шейсет и една стотинки), без включен ДДС. 

ІV-то място - „Равена лес” ООД с предложена обща цена за извършване на лесокултурните 

дейности, предмет на открития конкурс от 32 552,10 лв. (тридесет и две хиляди петстотин 

петдесет и два лева и десет стотинки), без включен ДДС.  
 
 Комисията предлага на Възложителя за Изпълнител за извършване на лесокултурните 

дейности, предмет на открития конкурс да бъде избран класирания на първо място участник. 
 

Настоящият протокол следва да бъде предаден за утвърждаване заедно с цялата 

документация, събрана в хода на провеждане на открития конкурс на Директора на ТП „ДГС-

Карлово”. 

КОМИСИЯ: 

 

 

Председател: 1................../п/*.................. /Румяна Манолова/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

2............/п/*....................... /Радослава Стефанова/     3............../п/*..................../ Милена Петрова/ 

 

 

4................/п/*................... /Нина Тонева/     5.................../п/*................./Венцислав Христов/ 

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

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


