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„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН“ 

Седалище и адрес: с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Девети септември“ №101, 

тел.: 03026/2441, e-mail: dgssmilian@ucdp-smolian.com 
 

 

 

УТВЪРДИЛ,  

ДИРЕКТОР 

НА ТП „ДГС СМИЛЯН”: ……/п/*..………….  

           /инж. Анатолий Елев/ 

 

дата: 18.10.2022  г.       
 

 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 17.10.2022 г. комисия, назначена със Заповед № З-25-312/17.10.2022 г. на Директора 

на ТП „ДГС Смилян”, в състав: 

Председател: инж. Димитър Кьосев – гл. инженер при ТП „ДГС Смилян” 

Членове:    1. Шинка Щинкова -  юрисконсулт при ТП „ДГС Смилян”; 

 2. Милена Башова – гл.счетоводител при ТП „ДГС Смилян”; 

 3. инж. Адриана Ловчалиева – лесничей при ТП „ДГС Смилян“; 

 4. Манол Манолов - лесничей при ТП „ДГС Смилян“. 

Резервни членове: 

 1. инж. Везика Моллова  – лесничей при ТП „ДГС Смилян“; 

 2. Юлия Кичукова – опeр. счетоводител при ТП „ДГС Смилян”, 

 

 се събра на заседание в 13:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Смилян”, 
находяща се на ул. ”Девети септември” №101, за да проведе открит конкурс за възлагане на 

дейност с предмет: „Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен“ включен в обект № 2253С с отдели/подотдели: 

201 „у“, 212 „б“, 291 „л“, 293 „д“, 294 „ж“, 323 „б“, открит със Заповед № З-25-293/27.09.2022 г. 

на Директора на ТП „ДГС Смилян“. 

 Председателят на комисията получи от г-жа Севда Кичукова – деловодител-човешки 

ресурси при ТП „ДГС Смилян“ регистър с участниците, представили оферти за участие в 

обявения открит конкурс.  

 

I. Постъпили оферти 

Видно от представения регистър на подадените оферти за участие в открития конкурс, в 

определения срок до 16:00 часа на 14.10.2022 г. са постъпили 4 /четири/ броя оферти от 

следните участници:      

1. „МАРИМА” ЕООД, с вх.№ 64/14.10.2022 г., депозирана в 09:40 ч. за обект № 2253С; 

2. ЕТ „ФАГОС-АЛБЕНА ХАДЖИЕВА”, с вх.№ 65/14.10.2022 г., депозирана в 09:45 ч. 

за обект № 2253С; 

3. „ДУРСЕВ” ЕООД, с вх.№ 66/14.10.2022 г., депозирана в 09:48 ч. за обект № 2253С; 
4. „ТРАЙСКОМ ЛЕС” ЕООД, с вх. № 67/14.10.2022 г., депозирана в 15:50 ч. за обект № 

2253С. 
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Комисията предприе действия по извършване на справка в Търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, към Агенция по вписванията за актуалното 

състояние на участниците в открития конкурс. 

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.  

Комисията установи, че при започване на своята работата в посочения час за отваряне, 

разглеждане и оценка на постъпите оферти за открития конкурс в залата не присъстват 

представители на участниците в процедурата. 
 

II. Отваряне на офертите по реда на постъпването им и вземане на решение за 

допускане/недопускане до по-нататъшно участие в конкурса. 

 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите за обект № 2253С, по 

реда на постъпването им в деловодството на ТП „ДГС Смилян“, както следва: 

 

1. Оферта от участника – „МАРИМА” ЕООД за обект № 2253С.  

Председателят на комисията потвърди целостта на плика с приложените документи.  

 Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на 

оповестяването на документите член от състава на комисията отрази представянето, респ. 

непредставянето на съответния документ в табличен регистър за представените от участника 

документи, който се подписа от всички членове на комисията.  

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата, като 

констатира седното: 

- Въз основа на представения в заявлението ЕИК, комисията направи справка в 

Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, към Агенция по 

вписванията; 

- Комисията извърши проверка относно наличието на внесена гаранция за участие в 

обекта и установи, че същата е постъпила по сметка на ТП „ДГС Смилян“ в изискуемия срок и 

размер; 

- Комисията извърши проверка в Регистрите на Изпълнителна агенция по горите относно 

валидността на удостоверенията по чл.235 и чл.241 от Закона за горите и установи, че същите са 

валидни; 

- Комисията извърши проверка относно липсата на непогасени парични задължения на 

участника, съгласно представенате актуална справка от ЮЦДП, гр. Смолян и установи, че 

същият няма непогасени парични задължения към ЮЦДП, гр. Смолян и териториалните му 

поделения. 

 Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи във вид и форма 

съгласно утвърдената документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 Пликът с надпис „Ценово предложение” на участника за обект № 2253С се подписа от 

трима членове на комисията.  

 Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да допусне до по - 

нататъшно участие в настоящия конкурс участника - „МАРИМА” ЕООД за обект № 2253С. 
 

2. Оферта от участника – ЕТ „ФАГОС-АЛБЕНА ХАДЖИЕВА” за обект № 2253С.  

Председателят на комисията потвърди целостта на плика с приложените документи.  

 Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на 

оповестяването на документите член от състава на комисията отрази представянето, респ. 
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непредставянето на съответния документ в табличен регистър за представените от участника 

документи, който се подписа от всички членове на комисията.  

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата, като 

констатира седното: 

- Въз основа на представения в заявлението ЕИК, комисията направи справка в 

Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, към Агенция по 

вписванията; 

- Комисията извърши проверка относно наличието на внесена гаранция за участие в 

обекта и установи, че същата е постъпила по сметка на ТП „ДГС Смилян“ в изискуемия срок и 

размер; 

- Комисията извърши проверка в Регистрите на Изпълнителна агенция по горите относно 

валидността на удостоверенията по чл.235 и чл.241 от Закона за горите и установи, че същите са 

валидни; 

- Комисията извърши проверка относно липсата на непогасени парични задължения на 

участника, съгласно представенате актуална справка от ЮЦДП, гр. Смолян и установи, че 

същият няма непогасени парични задължения към ЮЦДП, гр. Смолян и териториалните му 

поделения. 

 Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи във вид и форма 

съгласно утвърдената документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 Пликът с надпис „Ценово предложение” на участника за обект № 2253С се подписа от 

трима членове на комисията.  

 Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да допусне до по - 

нататъшно участие в настоящия конкурс участника - ЕТ „ФАГОС-АЛБЕНА ХАДЖИЕВА” за 

обект № 2253С. 

 

3. Оферта от участника – „ДУРСЕВ” ЕООД за обект № 2253С.  

Председателят на комисията потвърди целостта на плика с приложените документи.  

 Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на 

оповестяването на документите член от състава на комисията отрази представянето, респ. 

непредставянето на съответния документ в табличен регистър за представените от участника 

документи, който се подписа от всички членове на комисията.  

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата, като 

констатира седното: 

- Въз основа на представения в заявлението ЕИК, комисията направи справка в 

Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, към Агенция по 

вписванията; 

- Комисията извърши проверка относно наличието на внесена гаранция за участие в 

обекта и установи, че същата е постъпила по сметка на ТП „ДГС Смилян“ в изискуемия срок и 

размер; 

- Комисията извърши проверка в Регистрите на Изпълнителна агенция по горите относно 

валидността на удостоверенията по чл.235 и чл.241 от Закона за горите и установи, че същите са 

валидни; 

- Комисията извърши проверка относно липсата на непогасени парични задължения на 

участника, съгласно представенате актуална справка от ЮЦДП, гр. Смолян и установи, че 

същият няма непогасени парични задължения към ЮЦДП, гр. Смолян и териториалните му 

поделения. 

 Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи във вид и форма 

съгласно утвърдената документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 Пликът с надпис „Ценово предложение” на участника за обект № 2253С се подписа от 

трима членове на комисията.   
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 Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да допусне до по - 

нататъшно участие в настоящия конкурс участника - „ДУРСЕВ” ЕООД за обект № 2253С. 

 

4. Оферта от участника – „ТРАЙСКОМ ЛЕС” ЕООД, за обект № 2253С. 

Председателят на комисията потвърди целостта на плика с приложените документи.  

 Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата. По време на 

оповестяването на документите член от състава на комисията отрази представянето, респ. 

непредставянето на съответния документ в табличен регистър за представените от участника 

документи, който се подписа от всички членове на комисията.  

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в офертата, като 

констатира седното: 

- Въз основа на представения в заявлението ЕИК, комисията направи справка в 

Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, към Агенция по 

вписванията; 

- Комисията извърши проверка относно наличието на внесена гаранция за участие в 

обекта и установи, че същата е постъпила по сметка на ТП „ДГС Смилян“ в изискуемия срок и 

размер; 

- Комисията извърши проверка в Регистрите на Изпълнителна агенция по горите относно 

валидността на удостоверенията по чл.235 и чл.241 от Закона за горите и установи, че същите са 

валидни; 

- Комисията извърши проверка относно липсата на непогасени парични задължения на 

участника, съгласно представенате актуална справка от ЮЦДП, гр. Смолян и установи, че 

същият няма непогасени парични задължения към ЮЦДП, гр. Смолян и териториалните му 

поделения. 

 Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи във вид и форма 

съгласно утвърдената документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 Пликът с надпис „Ценово предложение” на участника за обект № 2253С се подписа от 

трима членове на комисията.   

 Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно взе решение да допусне до по - 

нататъшно участие в настоящия конкурс участника - „ТРАЙСКОМ ЛЕС” ЕООД за обект № 

2253С. 

 

III. Отваряне на ценовите предложения и класиране на допуснатите участници по 

критерий „най-ниска предложена цена”. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надписи „ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, на допуснатите участници за обект № 2253С, за което беше съставен 

табличен регистър за предложените от кандидатите цени, който е неразделна част от настоящия 

протокол, както следва: 

1. За обект № 2253С, с включени отдели/подотдели: 201 „у“, 212 „б“, 291 „л“, 293 „д“, 

294 „ж“, 323 „б“ председателят на комисията обяви началната цена 3 365, 06 лв. (три хиляди  

триста шестдесет и пет лева и шест стотинки) без ДДС, над която участниците не могат да 

правят валидно ценово предложение. 

 

1.1. Участникът „МАРИМА” ЕООД е предложил цена за обекта в размер на 3 333 лв.                 

(три хиляди триста тридесет и три лева) без ДДС, тоест ценовото му предложение отговаря на 

предварително обявените от Възложителя ценови параметри. 

1.2. Участникът ЕТ „ФАГОС-АЛБЕНА ХАДЖИЕВА” е предложил цена за обекта в 

размер на 3 365, 06 лв. (три хиляди триста шестдесет и пет лева и шест стотинки) без ДДС, 
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тоест ценовото му предложение отговаря на предварително обявените от Възложителя ценови 

параметри. 

1.3. Участникът „ДУРСЕВ” ЕООД е предложил цена за обекта в размер на 3 365, 06 лв. 

(три хиляди триста шестдесет и пет лева и шест стотинки) без ДДС, тоест ценовото му 

предложение отговаря на предварително обявените от Възложителя ценови параметри. 

 1.4. Участникът „ТРАЙСКОМ ЛЕС” ЕООД е предложил цена за обекта в размер на 

3 200 лв. (три хиляди и двеста лева) без ДДС, тоест ценовото му предложение отговаря на 

предварително обявените от Възложителя ценови параметри. 

Ценовите предложения на кандидатите отговарят на предварително обявените от 

Възложителя изисквания, поради което комисията  класира представените оферти от участниците 

по критерий „най-ниска предложена цена”, както следва: 
 

• На първо място  участника „ТРАЙСКОМ ЛЕС” ЕООД, представил оферта за обект № 

2253С, вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, към 

Агенция по вписванията с ЕИК 206100148, със седалище и адрес на управление: с.Смилян, п.к. 

4770, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Ком“ №7, представлявано от Управителя Славчо Петров 

Петров, с предложена цена в размер на 3 200 лв  (три хиляди и двеста лева) без ДДС. 

• На второ място участника „МАРИМА” ЕООД, представил оферта за обект № 2253С, 

вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, към 

Агенцията по вписванията с ЕИК 201571930, със седалище и адрес на управление: с.Смилян, 

общ. Смолян, обл. Смолян, ул. "Кап. Петко Войвода" №39, представлявано от Управителя 

Мирела Севдалинова Матева, с предложена цена в размер на 3 333 лв  (три хиляди триста 

тридесет и три лева) без ДДС. 
 

Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Смилян” за обект №2253С, в резултат на 

проведения открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии държавна собственост с 

предмет: „Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана 

дървесина на корен“, да сключи договор с участника класиран на първо място. 
 

Настоящият протокол се изготви технически и подписа на 17.10.2022 г. в един екземпляр и се 

представи на Директора на ТП „ДГС Смилян“ за утвърждаване, заедно с цялата документацията 

събрана в хода на провеждане на процедурата, до момента на съставянето му. 

 

К О М И С И Я :  

 

 

Председател:  ............./п/*.................... /инж. Димитър Кьосев/ 

 

 

                Членове:     1.  ........./п/*................... /Шинка Щинкова/ 

 

                      2. ........./п/*................... /Милена Башова/ 

 

 

                                     3.  ........../п/*.................. /инж. Адриана Ловчалиева/ 

 

                    

                      4 . ........../п/*.................... /Манол Манолов/ 

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

(Регламент (ЕС) 2016/679) 


