
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  –  СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 
гр. Хисаря, ул. “Стряма” № 2, e-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com 

 

                                                          

Утвърдил:____________п*_____________  

                                                    Директор: инж. Добрин Иванов 
           19.07.2022 г.  

 
 

П Р О Т О К О Л   
 

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/Наредбата/ 
 

 На 19.07.2022 г., в 10:00 ч., в административната сграда на ТП ДГС «Хисар», 

гр. Хисаря, ул. „Стряма“ № 2, се проведе открито заседание на комисия  назначена 
със Заповед № З – 28 - 224/19.07.2022 г. на директора на ТП ДГС «Хисар» за 
провеждане на открит конкурс за добив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до 
временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината включена в обект № 2211   с 
подотдел 173  ''б'', "е", "з", "и", "р" от териториалния обхват на ТП ДГС „Хисар” – 
„ЮЦДП” гр. Смолян.   

 
Комисията заседава в състав:   
Председател: 1. инж. Гриша Дидров - гл. инженер по дърводобива при ТП ДГС 

„Хисар”  
             Членове:   
             1. Станислав Филипов – юрисконсулт на ТП ДГС „Хисар”   

   2.  Милка Каракитукова – главен счетоводител на ТП ДГС „Хисар” 
  

І. Председателят на комисията получи от служител в деловодството на ТП ДГС 
„Хисар” срещу подпис списъка с участниците, подали оферти за участие в конкурса. 

Комисията установи, че в предвидения срок са постъпили две оферти от 
следните участници:   

№ по 
ред 

 
УЧАСТНИК 

 
Вх. № /Дата/год. 

 
№ на 

ОБЕКТ 

1 „Рая Лес” ЕООД 17/18.07.2022г. 
10:46 часа 

2211  
 

2 „Диан Форест“ ЕООД 18/18.07.2022г. 
13:29 часа 

2211 

 
След като се запознаха със списъка на представените оферти, в изпълнение на 

чл. 21, ал. 7 от Наредбата, всички членове на комисията попълниха декларации по 
чл. 21, ал. 6 от Наредбата.   

 На откритото заседание по провеждане на открития конкурс не присъстваха 
представители на участника.   

  Комисията започна своята работа по разглеждане и оценка на офертите. 
Комисията установи, че същите са представени съгласно изискванията на конкурса и 

реши да пристъпи към тяхното отваряне.  
При разглеждане на офертата на „Рая Лес” ЕООД, комисията установи следното 

съдържание:     
1. Заявление за участие по образец - Приложение № 1. В заявлението са 

посочени: номер на удостоверение по чл. 241 от ЗГ и датата на издаването му за 



вписване в регистъра на ИАГ. Участникът е посочил срок от 90 /деветдесет/ 
календарни дни валидност на офертата.    

Комисията извърши служебна проверка в търговски регистър към Агенция по 
вписванията и установи, че дружеството се представлява от един управител, който е 
и собственик на капитала. 

2. Попълнена и подписана декларация Приложение №2; 

3. Попълнени и подписани декларации Приложение № 3; 
4. Попълнена и подписана декларация по чл.18, ал.1, т.3. буква „и” от Наредбата, 

в която участникът декларира, че отговаря на минималните техническите и 
квалификационни изисквания за изпълнение на дейността – Приложение № 4. 

5. Отделен непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагана цена” с 
посочен номера на обекта;  

6. Комисията извърши служебна проверка и установи, че участникът е внесъл в 
пълен размер и в срок гаранцията за участие в конкурса. 

7. Към офертата са представени още като заверени копия на документи: справка 
за актуалното състояние на действащите трудови договори, договор за оперативен 
лизинг, приемо-предавателен протокол, свидетелства за регистрация на техниката, 
свидетелства за правоспособност, договор за наем на коне, удостоверение по чл. 241 
и 235 от ЗГ и Сертификат;    

След като се запозна със съдържанието на офертата на „Рая Лес” ЕООД и 
установи, че към нея са представени всички необходими документи Комисията 
реши: Допуска „Рая Лес” ЕООД до втори етап - Отваряне на плик „Предлагана цена” 
за обекти № 2211от териториалния обхват на ТП ДГС „Хисар”  към „ЮЦДП” гр. 
Смолян.  

Комисията пристъпи към разглеждане на документите на втория участник. При 
отваряне на офертата на „Диан Форест“ ЕООД Комисията установи следното 
съдържание: 
      1.Заявление за участие по образец - Приложение № 1. В заявлението са посочени: 
номер на удостоверение по чл. 241 от ЗГ и датата на издаването му за вписване в 
регистъра на ИАГ. Участникът е посочил срок от 90 /деветдесет/ календарни дни 
валидност на офертата.    

Комисията извърши служебна проверка в търговски регистър към Агенция по 
вписванията и установи, че дружеството се представлява от един управител, който е 
и собственик на капитала. 

2. Попълнена и подписана декларация Приложение №2; 
3. Попълнени и подписани декларации Приложение № 3; 
4. Попълнена и подписана декларация по чл.18, ал.1, т.3. буква „и” от Наредбата, 

в която участникът декларира, че отговаря на минималните техническите и 
квалификационни изисквания за изпълнение на дейността – Приложение № 4. 

5. Отделен непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагана цена” с 
посочен номера на обекта;  

6. Комисията извърши служебна проверка и установи, че участникът е внесъл в 
пълен размер и в срок гаранцията за участие в конкурса. 

7. Към офертата са представени още като заверени копия на документи: договор 
за лизинг на коне, ведно с паспорти на животните, договор за лизинг на моторни 
триони, , ведно със свидетелства за регистрация, свидетелства за правоспособност, 
документ за внесена гаранция за участие, справка от НАП за действащите трудови 
договори.  

След като се запозна със съдържанието на офертата на „Диан Форест“ ЕООД и 
установи, че към нея са представени всички необходими документи Комисията 
реши: Допуска „Диан Форест” ЕООД до втори етап - Отваряне на плик „Предлагана 
цена” за обекти № 2211от териториалния обхват на ТП ДГС „Хисар”  към „ЮЦДП” гр. 
Смолян.  

 
ІІ. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагана цена”. 

Началната цена за обект № 2211  е в размер на 18690,03 /осемнадесет хиляди 
шестстотин и деветдесет лева и три ст./ без ДДС. 

 



 
Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на „Рая Лес” ЕООД. 

Ценовото предложение е попълнено и подписано съгласно изискванията на 
възложителя и участника е предложил цена за извършване на дейността в обекта в 
размер на 18 200 /осемнадесет хиляди и двеста/ лева без ДДС. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на „Диан Форест” 

ЕООД. Ценовото предложение е попълнено и подписано съгласно изискванията на 
възложителя и участника е предложил цена за извършване на дейността в обекта в 
размер на 18 000 /осемнадесет хиляди/ лева без ДДС. 
 

След като отвори пликовете с ценови предложения и установи, че същите са 
попълнени и подписани в съответствие с изискванията на възложителя Комисията 
извърши класиране на участниците по критерий «най-ниска цена», както следва: 

1.„Диан Форест“ ЕООД, ЕИК 203399695, седалище и адрес на управление: гр. 
Хисар, ул. „Хан Кубрат“ № 5 с предложена цена в размер на 18 000 /осемнадесет 
хиляди/ лева без ДДС. 

2.„Рая Лес” ЕООД, ЕИК 205590884, седалище и адрес на управление: гр. Хисар, 
ул. „Иванка Пашкулова“ № 24 с предложена цена в размер на 18 200 /осемнадесет 
хиляди и двеста/ лева без ДДС. 

 
Комисията предлагана на възложителя да издаде заповед, с която да определи за 

изпълнител на дейностите в обекта участника класиран на първо място.  

 III. Председателят на комисията съобщи публично дружеството обявено за 

изпълнител на дейността предмет на открития конкурс, след което обяви конкурса за 

приключил.  

  Комисията приключи своята работа в 10:30 ч.  

  Настоящият протокол се състави на 19.07.2022 г. и същият се състои от 3 

(три) страници.  

  Настоящият протокол се предава на възложителя за утвърждаване съгласно 

чл.22, ал.19 от Наредбата, заедно с цялата документация, събрана в хода на 

провеждането на открития конкурс.  

 

 

 

Председател:_________п*__________ 

                  /инж. Гриша Дидров/ 

 

 

 

Членове: 

 

1.______________п*___________                                  2.____________п*____________          

              / Станислав Филипов/                                  / Милка Каракитукова/            
 

 

 

 
 
*Налице е положен подпис, като същяит е заличен на основание Общ 

Регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 
 

 
 
 


