
 

УТВЪРДИЛ,  
ДИРЕКТОР 
НА ТП ДГС „СМОЛЯН”: ………………п*………..….……  

/инж. Станко Делиянчев/ 
дата: 11.12.2020 г.       

 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 08.12.2020 год., комисия, назначена със Заповед № 230 / 08.12.2020 гoд. на 

Директора на ТП ДГС „Смолян”, в състав: 
 
Председател:  

  инж. Велизар Сергеев Младенов – зам. директор при ТП ДГС „Смолян” 
 
 Членове:  

1. Сърма Младенова Вървешева – счетоводител при ТП ДГС „Смолян”; 
2. Христо Лазаров Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”; 
3. инж. Георги Райчев Гаджев – гл. инженер при ТП ДГС „Смолян”; 
4. инж. Гергана Емилова Шехова – лесничей при ТП ДГС „Смолян”, 

 
се събра на заседание в 09.00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, гр. 

Смолян, бул. „България” № 83, за да проведе търг с тайно наддаване за продажба на добита 
дървесина на прогнозни количества от обекти №№ 2101 /отдели 36-а, 37-д/, 2102 /отдели 52-е, 
193-а1/, 2103 /отдели 183-н, 183-о/, 2104 /отдел 187-к/, 2105 /отдели 193-ж, 193-щ/, 2106 
/отдели 2033-ш, 2034-ш, 2035-д /, 2107с /отдел 2042-з/, 2108 /отдели 2042-т, 2042-х/, 2109 
/отдели 2051-е1, 2051-ж1, 2051-н1/, 2110 /отдел 3121-з/ и 2111 /отдел 3122-к/, открит със 
Заповед  № 218 / 19.11.2020 година на Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

 
Комисията получи извлечение от регистъра с участниците, подали оферти за участие в 

обявената процедура.  
Видно от представения списък на подадените оферти за участие в търга с тайно 

наддаване, в определения срок до 17.00 часа на 07.12.2020 год. са подадени оферти от следните 
участници: 

 
1. „ЧИКО – С“ ЕООД, град Смолян, ул. „Наталия” № 5, ет.4, ап.16, входирана 

документация за участие с вх. № 15 / 04.12.2020 г., 16:40 ч. за обект № 2111 /отдел 
3122-к /, на ТП ДГС „Смолян”. 

2. „ЧИКО – С“ ЕООД, град Смолян, ул. „Наталия” № 5, ет.4, ап.16, входирана 
документация за участие с вх. № 17 / 04.12.2020 г., 16:40 ч. за обект № 2106 /отдели 
2033-ш, 2034-ш, 2035-д /, на ТП ДГС „Смолян”. 

3.  „ЕЛСА” ЕООД, град Смолян, ул. „Кирил и Методий” № 17, входирана документация 
за участие с вх. № 20 / 07.12.2020 г., 10:35 ч. за обект № 2103 /отдели 183-н, 183-о/, на 
ТП ДГС „Смолян”. 



 

4. „ЕВТИМОВ” ЕООД, град Смолян, ул. „Липа” № 6, входирана документация за участие 
с вх. № 26 / 07.12.2020 г., 14:55 ч. за обекти №№ 2101 /отдели 36-а, 37-д/, 2107с 
/отдел 2042-з/, на ТП ДГС „Смолян”. 

5. „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД, град Смолян, ул. „Шеста” № 10, входирана документация 
за участие с вх. № 28 / 07.12.2020 г., 15:33 ч. за обект № 2109 /отдели 2051-е1, 2051-
ж1, 2051-н1/, на ТП ДГС „Смолян”. 

6. „СС ПАЙН УУД” ЕООД, град Смолян, ул. „Кирил Маджаров” № 8, входирана 
документация за участие с вх. № 32 / 07.12.2020 г., 16:11 ч. за обект № 2102 /отдели 
52-е, 193-а1/, 2110 /отдел 3121-з/ на ТП ДГС „Смолян”. 

7. „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД, град Смолян, ул. „П. Яворов” № 12, входирана документация за 
участие с вх. № 34 / 07.12.2020 г., 16:24 ч. за обект № 2105 /отдели 193-ж, 193-щ/, на 
ТП ДГС „Смолян”. 

8. „БАРИ - ТРАНС” ЕООД, град Смолян, ул. „Тракия” № 18, входирана документация за 
участие с вх. № 38 / 07.12.2020 г., 16:34 ч.  за обекти №№ 2101 /отдели 36-а, 37-д/, 
2102 /отдели 52-е, 193-а1/, 2103 /отдели 183-н, 183-о/, 2104 /отдел 187-к/, 2105 
/отдели 193-ж, 193-щ/, 2106 /отдели 2033-ш, 2034-ш, 2035-д /, 2107с /отдел 2042-з/, 
2108 /отдели 2042-т, 2042-х/, 2109 /отдели 2051-е1, 2051-ж1, 2051-н1/, 2110 /отдел 
3121-з/ и 2111 /отдел 3122-к/, на ТП ДГС „Смолян”. 

 
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 
/Наредбата/ и започна работа. Направи се служебна проверка за актуалното състояние на 
участниците в Търговския регистър. Комисията направи служебна проверка и в Справка за 
непогасени вземания от клиенти /различни от вземанията, за които има влязъл в сила акт на 
компетентен орган/ към 08.12.2020 год. Никой от участниците не фигурира в нея. 

 
Комисията провери дали участниците са подали заявления по чл. 38, ал. 4 от Наредбата в 

срок до 01.10.2020 год. 
Комисията провери самоличността на участниците и на техните упълномощени 

представители. При започване на работа на комисията присъстваха: 
1. Антон Сашев Чекръкчиев – представляващ „ФОРЕСТ - БУЛ” ЕООД, притежаващ 

пълномощно от управителя на дружеството Бойко Емилов Узунски, с рег. № 3481 / 
17.12.2018 год. на нотариус Невена Кулишева, нотариус в район на действие РС – гр. 
Смолян с рег. № 122 на Нотариалната камара. 

Беше попълнен присъствен списък. 
    
Комисията отвори пликовете по реда на постъпване, оповести съдържанието им, след 

което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, съгласно утвърдената тръжна 
документация. Пликовете с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” бяха подписани от трима от 
членовете на комисията. По време на разглеждането член от комисията подписа представените 
от участниците документи. Съставиха се таблични регистри за представените от участниците 
документи за всеки обект.   
 



 

Комисията отвори плика с офертата на участник „ЧИКО - С ” ЕООД, оповести 
съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписни от член на комисията. 

 
Представените документи от участник „ЧИКО - С” ЕООД са, както следва: 

1. Заявление по образец за обект № 2111 – Приложение № 1, подписано от управителя на 
дружеството.  
2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2111 от 
04.12.2020 год. при Обединена българска банка  – документ генериран от система за интернет 
банкиране на Обединена Българска банка.  
3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е”  от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
5. Удостоверение за регистриран обект по чл. 206 от Закона за горите – копие, заверено от 
участника. 
6. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за периода 
01.01.2019 – 31.12.2019 година с вх.№ РДГ 13-632 / 24.01.2020 год. 
7. Инвентарна книга на дълготрайните активи към 04.12.2020 год., подписана и подпечатана от 
управителя на дружеството. 
8. Сертификат TUEV-COC-001405 – за добив и преработка на дървесина. 
9. Плик „Ценово предложение” за обект № 2111. 

 
Комисията отвори плика с офертата на участник „ЧИКО - С ” ЕООД, оповести 

съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписни от член на комисията. 

 
Представените документи от участник „ЧИКО - С” ЕООД са, както следва: 

1. Заявление по образец за обект № 2106 – Приложение № 1, подписано от управителя на 
дружеството.  
2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2106 от 
04.12.2020 год. при Обединена българска банка  – документ генериран от система за интернет 
банкиране на Обединена Българска банка.  
3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е”  от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
5. Удостоверение за регистриран обект по чл. 206 от Закона за горите – копие, заверено от 
участника. 
6. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за периода 
01.01.2019 – 31.12.2019 година с вх.№ РДГ 13-632 / 24.01.2020 год. 



 

7. Инвентарна книга на дълготрайните активи към 04.12.2020 год., подписана и подпечатана от 
управителя на дружеството. 
8. Сертификат TUEV-COC-001405 – за добив и преработка на дървесина. 
9. Плик „Ценово предложение” за обект № 2106. 

 
Комисията отвори плика с офертата на участник „ЕЛСА” ЕООД, оповести съдържанието 

му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, съгласно утвърдената 
тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше подписан от трима 
членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен регистър за 
представените от участника документи, подписни от член на комисията. 
 
 Представените документи от участник „ЕЛСА” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление по образец за обект № 2103 – Приложение № 1, подписано от управителя на 
дружеството.  
2. Преводно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2103 на 
07.12.2020 год. при Банка ДСК  – подписано и подпечатано. 
3. Удостоверение от Агенция по вписванията, издадено на „ЕЛСА” ЕООД – копие, заверено от 
участника.   
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е”  от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
5. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
6. Удостоверение за регистриран обект по чл. 206 от Закона за горите – копие, заверено от 
участника. 
7. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за периода 
01.01.2019 – 31.12.2019 година с вх.№ РДГ 13-821 / 30.01.2020 год. 
8. Инвентарна книга на фирма: ЕЛСА ЕООД към 04.12.2020 год. – подписана и подпечатана. 
9. Сертификат № 20654 С, издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейностите 
по преработка на дървесина. 
10. Фактура за хоризонтален банциг - 2бр и фактура за машина за окрайчване на дъски - копие, 
заверено от участника. 
11. Удостоверение от Изпълнение агенция по горите – копие, заверено от участника. 
12. Плик „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” за обект № 2103. 
 

Комисията отвори плика с офертата на участник „ЕВТИМОВ” ЕООД, оповести 
съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписни от член на комисията. 

 
Представените документи от участник „ЕВТИМОВ” ЕООД са, както следва: 

1. Заявление по образец за обекти №№ 2101, 2107с – Приложение № 1, подписано и 
подпечатано от управителя на дружеството.  
2. Платежно нареждане за Кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2101 на 
07.12.2020 год. при Обединена българска банка – копие, заверено от участника. 



 

3. Платежно нареждане за Кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2107с на 
07.12.2020 год. при Обединена българска банка – копие, заверено от участника. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е”  от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
5. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
6. Удостоверение за регистриран обект по чл. 206 от Закона за горите – копие, заверено от 
участника. 
7. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за периода 
01.01.2019 – 31.12.2019 година с вх.№ РДГ 13-264 / 15.01.2020 год. 
8. Инвентарна книга на фирма: ЕВТИМОВ ЕООД към 04.12.2020 год., подписана и подпечатана от 
управителя на дружеството – оригинал. 
9. Сертификат № РИНА-СОС-000340, свързан с дейностите дърводобив, дървопреработване и 
търговия с дървесина на английски език и заверен превод на български език. 
10. Плик „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ” за обект № 2101. 
11. Плик „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ” за обект № 2107с. 
 

Комисията отвори плика с офертата на участник „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД, оповести 
съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписни от член на комисията. 
 
 

Представените документи от участник „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление по образец за обект № 2109 – Приложение № 1, подписано от управителя на 
дружеството.  
2. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е”  от Наредбата - Приложение № 2, 

подписана от управителя на дружеството. 
3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 

подписана от управителя на дружеството.  
10. Преводно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2109 
от 07.12.2020 год. при ЮРОБАНК България  – документ генериран от система за интернет 
банкиране на ЮРОБАНК България  .  
4. Удостоверение за регистриран обект по чл. 206 от Закона за горите – копие заверено от 
участника. 
5. Справка Актуално състояние от интернет страницата на Търговски регистър на фирма „ЕКО 
ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД – копие заверено от участника.   
6. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за периода 
01.01.2019 – 31.12.2019 година с вх.№ РДГ 13-770/29.01.2020 год. 
7. Инвентарна книга на фирма: ЕКО ФОРЕСТ ГРУП ЕООД към 07.12.2020 год. – копие, заверено от 
участника. 
8. Фактура № 1600000100 / 01.11.2016 г. с получател „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД за покупка на: 
хидравличен банциг с подвижна шейна YTA4D; лентова машина за рязане на дърво YHM120 – 
копие, заверено от участника.  



 

9. Фактура № 0000003132 / 14.09.2016 г. с получател „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД за покупка на: 
разлистващ циркуляр MJF143-2035; мултициркулярна машина за разбичване на трупи MJP 142-28 
– копие, заверено от участника. 
10. Фактура № 0000000050 / 24.09.2016 г. с получател „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД за покупка на: 
машина за белене на трупи – копие, заверено от участника. 
11. Фактура № 0000000015 / 31.08.2016 г. с получател „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД за покупка на: 

дробилка – копие, заверено от участника. 
12. Пълномощно на Георги Стоев Мусорлиев – от управителя на „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД - 
Атанас Стефанов Сабрутев, с рег. № 21 / 03.01.2017 год. на нотариус Ана Шопова, нотариус в 
район на действие РС – гр. Смолян с рег. № 613 на Нотариалната камара. 
13. Сертификат № BG 1911/14001 – за дърводобив и преработка на дървен материал. 
14. Плик „Ценово предложение” за обект № 2109. 

 
Комисията отвори плика с офертата на участник „СС ПАЙН УУД” ЕООД, оповести 

съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписни от член на комисията. 

 
Представените документи от участник „СС ПАЙН УУД” ЕООД са, както следва: 

1. Заявление по образец за обекти №№ 2102, 2110 – Приложение № 1, подписано и 
подпечатано от управителя на дружеството.  
2. Платежно нареждане за Кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2102 на 
07.12.2020 год. при Уникредит Булбанк – оригинал. 
3. Платежно нареждане за Кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2110 на 
07.12.2020 год. при Уникредит Булбанк – оригинал. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е”  от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
5. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
6. Удостоверение за регистриран обект по чл. 206 от Закона за горите – копие, заверено от 
участника. 
7. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за периода 
01.01.2019 – 31.12.2019 година с вх.№ РДГ 13-461 / 20.01.2020 год. 
8. Инвентарна книга на фирма: „СС ПАЙН УУД“ ЕООД към 06.12.2020 год., подписана и 
подпечатана от управителя на дружеството – оригинал. 
9. Сертификат рег. № 964-3549-Q/15.09.2020 год., свързан с дейностите дърводобив, 
производство на фасониран дървен материал. 
10. Плик „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ” за обект № 2102. 
11. Плик „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ” за обект № 2110. 

 
Комисията отвори плика с офертата на участник „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД, оповести 

съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 



 

подписан от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписни от член на комисията. 

 
Представените документи от участник „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД са, както следва: 

1. Заявление по образец за обект № 2105 – Приложение № 1, подписано и подпечатано от 
управителя на дружеството.  
2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2105 на 
02.12.2020 год. при Райфайзен банк  – копие. 
3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е”  от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 
4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение № 3, 
подписана от управителя на дружеството.  
5. Удостоверение за регистриран обект по чл. 206 от Закона за горите – копие, заверено от 
участника. 
6. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за периода 
01.01.2019 – 31.12.2019 година с вх.№ РДГ 13-641/24.01.2020 год. 
7. Инвентарна книга на дълготрайните активи към 05.12.2020 год., подписана и подпечатана от 
управите ля на дружеството – оригинал. 
8. Сертификат № CU-COC-856191 – за дърводобив и преработка на дървен материал със заверен 
превод на български език. 
9. Удостоверение на „ФОРЕСТ-БУЛ“ ЕООД от Изпълнителна агенция по горите гр. София – копие 
заверено от участника.  
10. Плик „Ценово предложение ” за обект № 2105. 

 
Комисията отвори плика с офертата на участник „БАРИ-ТРАНС” ЕООД, оповести 

съдържанието му, след което разгледа и провери наличието на изискуемите документи, 
съгласно утвърдената тръжна документация. Пликът с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” беше 
подписан от трима членове на комисията. По време на разглеждането беше съставен табличен 
регистър за представените от участника документи, подписни от член на комисията. 

 
Представените документи от участник „БАРИ – ТРАНС” ЕООД са, както следва: 

1. Заявление по образец за обект № 2104 – Приложение № 1, подписано от управителя на 
дружеството.  
2. Платежно нареждане за кредитен превод за внесена гаранция за участие за обект № 2104 на 
04.12.2020 год. при Първа инвестиционна банка АД  – копие заверено от участника. 
3. Актуално състояние на „БАРИ – ТРАНС” ЕООД – копие, заверено от участника. 

4. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е”  от Наредбата - Приложение № 2, 
подписана от управителя на дружеството. 

5. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з“ от Наредбата - Приложение 
№ 3, подписана от управителя на дружеството.  

6. Удостоверение за регистриран обект по чл. 206 от Закона за горите – копие, заверено от 
участника. 

7. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за периода 
01.01.2019 – 31.12.2019 година с вх.№ РДГ 13-748/28.01.2020 год. 



 

8. Счетоводна книга на ДМА – подсметка 206 – машини и оборудване на „БАРИ - ТРАНС” ЕООД 
към 03.12.2020 год. – подписана и подпечатана от управителя на дружеството. 
9. Сертификат № RINA-СОС-000343 и заверен превод на български език – за дърводобив, 
дървопреработване и търговия с дървен материал. 
12. Пълномощно на Николай Славейков Гълъбов – от управителя на „Бари Транс“ЕООД – Исмаил 
Акиев Боризанов, с рег. 286/31.01.2018 год. на нотариус Невена Кулишева, нотариус в район на 
действие РС – гр. Смолян с рег. № 122 на Нотариалната камара. 
10.  Плик „Ценово предложение” за обект № 2104. 
 

Комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно участие в процедурата 
участниците, както следва: 

1. „ЧИКО-С“ ЕООД за обекти №№ 2106 /отдели 2033-ш, 2034-ш, 2035-д/ и 2111 / отдел 
3122-к/ 

2. „ЕЛСА” ЕООД за обект № 2103 /отдели 183-н, 183-о/; 
3. „ЕВТИМОВ” ЕООД за обекти №№ 2101 /отдели 36-а, 37-д/ и 2107с /отдел 2042-з/; 
4. „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД за обект № 2109 /отдели 2051-е1, 2051-ж1, 2051-н1/; 
5. „СС ПАЙН УУД” ЕООД за обекти №№ 2102 /отдели 52-е, 193-а1/, 2110 / отдел 3121-з/; 
6.  „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД за обект № 2105 /отдели 193-ж, 193-щ/; 
7. „БАРИ - ТРАНС” ЕООД за обект № 2104 /отдел 187-к/; 

 
тъй като представените от тях документи са изрядни и са представени във вид и форма съгласно 
изискванията на ПРОДАВАЧА. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на пликове „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, на допуснатите 

участници. Съставиха се таблични регистри за съответните обекти на предложените от 
участниците цени, които са неразделна част от настоящия протокол. 

 
Ценовите предложения на участниците отговарят на предварително обявените от 

Продавача условия и не са под обявените начални цени за закупуване на прогнозните 
количества дървесина. 

 
Съгласно предложените цени от участниците за съответните обекти, комисията класира, 

както следва: 
 
1. За обект № 2101, включващ отдели/подотдели: 36-а, 37-д, с прогнозно количество 

дървесина от 1422,08 куб. м и начална цена в размер на 127 162,95 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

На първо място участник: „ЕВТИМОВ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията с ЕИК 120597671, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, 
ул. „Липа” № 6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, с предложена цена в размер на 
127 162,95 лева /сто двадесет и седем хиляди сто шестдесет и два лева и деветдесет и пет 
стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 



 

2. За обект № 2102, включващ отдели/подотдели: 52-е, 193-а1, с прогнозно количество 
дървесина от 832,87 куб. м и начална цена в размер на 75 952,12 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

 
На първо място участник: „СС ПАЙН УУД” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 201528344, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 
Смолян, ул. „Кирил  Маджаров” № 8, представлявано от Сийка Илиева Чолакова, с предложена 
цена в размер на 75 952,12 лева /седемдесет и пет хиляди деветстотин петдесет и два лева и 
дванадесет стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
3. За обект № 2103, включващ отдели/подотдели: 183-н, 183-о, с прогнозно количество 

дървесина от 698,13 куб. м и начална цена в размер на 64898,41 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

 
На първо място участник: „ЕЛСА” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 120552498, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. 
„Кирил и Методий” № 17, представлявано от Светлин Викторов Царев, с предложена цена в 
размер на 64 898,41 лева /шестдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и осем лева и 
четиридесет и една стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 

 
4. За обект № 2104, включващ отдел/подотдел: 187-к, с прогнозно количество дървесина 

от 847,78 куб. м и начална цена в размер на 75965,73 лева без ДДС, комисията класира, както 
следва:  

 
На първо място участник: „БАРИ - ТРАНС” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 112648657, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 
Смолян, ул. „Тракия” № 18, представлявано от Исмаил Акиев Боризанов, с предложена цена в 
размер на 75 965,73 лева /седемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и 
седемдесет и три стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
5. За обект № 2105, включващ отдели/подотдели: 193-ж, 193-щ, с прогнозно количество 

дървесина от 2617,56  куб. м и начална цена в размер на 246 019,80 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

 
На първо място участник: „ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 120552936, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 
Смолян, ул. „Пейо К. Яворов” № 12, представлявано от Бойко Емилов Узунски, с предложена 
цена в размер на 246 019,80 лева /двеста четиридесет и шест хиляди и деветнадесет лева и 
осемдесет стотинки/ без ДДС. 



 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
6. За обект № 2106, включващ отдели/подотдели: 2033-ш, 2034-ш, 2035-д, с прогнозно 

количество дървесина от 364,90 куб. м и начална цена в размер на 24991,77 лева без ДДС, 
комисията класира, както следва:  

 
На първо място участник: „ЧИКО-С” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 120037377, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. 
„Наталия” № 5, вх.А, ап.12 представлявано от Ялчън Сюлейман Реджеб, с предложена цена в 
размер на 24 991,77 лева /двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 
седемдесет и седем стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
7. За обект № 2107с, включващ отдел/подотдел: 2042-з, с прогнозно количество 

дървесина от 619,51 куб. м и начална цена в размер на 40 492,33лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

 
На първо място участник: „ЕВТИМОВ” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция 

по вписванията с ЕИК 120597671, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, 
ул. „Липа” № 6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, с предложена цена в размер на 
40 492,33 лева /четиридесет хиляди четиристотин деветдесет и два лева и тридесет и три 
стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
8. За обект № 2108, включващ отдели/подотдели: 2042-т, 2042-х, с прогнозно количество 

дървесина от 1151,76 куб. м и начална цена в размер на 73 999,45 лева без ДДС, няма подадени 
оферти за участие.  

 
 
9. За обект № 2109, включващ отдел/подотдел: 2051-е1, 2051-ж1, 2051-н1, с прогнозно 

количество дървесина от 558,87 куб. м и начална цена в размер на 43737,54 лева без ДДС, 
комисията класира, както следва:  

 
На първо място участник: „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 202102739, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 
Смолян, ул. „Шеста” № 10, представлявано от Атанас Стефанов Сабрутев, с предложена цена в 
размер на 43 737,54 лева /четиридесет и три хиляди седемстотин тридесет и седем лева и 
петдесет и четири стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 



 

10. За обект № 2110, включващ отдел/подотдел: 3121-з, с прогнозно количество 
дървесина от 430,34 куб. м и начална цена в размер на 43802,31 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

 
На първо място участник: „СС ПАЙН УУД” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 201528344, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 
Смолян, ул. „Кирил  Маджаров” № 8, представлявано от Сийка Илиева Чолакова, с предложена 
цена в размер на 43 802,31 лева /четиридесет и три хиляди осемстотин и два лева и тридесет и 
една стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
11. За обект № 2111, включващ отдел/подотдел: 3122-к, с прогнозно количество 

дървесина от 845,66 куб. м и начална цена в размер на 67028,21 лева без ДДС, комисията 
класира, както следва:  

 
На първо място участник: „ЧИКО-С” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК 120037377, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. 
„Наталия” № 5, вх.А, ап.12 представлявано от Ялчън Сюлейман Реджеб, с предложена цена в 
размер на 67 028,21 лева /шестдесет и седем хиляди двадесет и осем лева и двадесет и една 
стотинки/ без ДДС. 

 
На второ място няма класиран участник поради липса на подадени оферти за обекта. 
 
Комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да сключи договор за продажба на 

добита дървесина на прогнозни количества с класираните на първо място участници, както 
следва: 

1. За обект № 2101 – „ЕВТИМОВ” ЕООД 
2. За обект № 2102 - „СС ПАЙН УУД” ЕООД 
3. За обект № 2103 – „ЕЛСА” ЕООД 
4. За обект № 2104 – „БАРИ - ТРАНС” ЕООД 
5. За обект № 2105 – „ФОРЕСТ-БУЛ“ЕООД 
6. За обект № 2106 -„ЧИКО-С” ЕООД 
7. За обект № 2107с -„ЕВТИМОВ“ ЕООД 
8. За обект № 2109 - „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД 
9. За обект № 2110 -„СС ПАЙН УУД” ЕООД 
10. За обект № 2111 – „ЧИКО-С“ ЕООД 

 
За обект № 2108 комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да прекрати 

процедурата търг с тайно наддаване, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата, а именно „не е 
подадена нито една оферта”;  

 
Настоящият протокол съставен на 08.12.2020 г., се предава за утвърждаване от Продавача 

на основание чл. 22, ал. 13 от Наредбата и съответно за вземане на решение по чл. 23, ал. 1 от 



 

Наредбата. Към него се прилага документацията събрана в хода на провеждане на процедурата, 
до момента на съставянето му. 
 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Я :  
1. Списък на присъстващите при откриване на процедурата; 
2. Декларации по чл. 21, ал. 6 от Наредбата; 
3. Таблични регистри на представените от участниците документи за обектите; 

 4. Таблични регистри на предложените цени от участниците за обектите. 
  
 

К О М И С И Я :  
 

Председател:   ..................п*................. / инж. Велизар Младенов / 
 

Членове: 1. ................п*................ / Сърма Вървешева / 
 

2. ...............п*.................. / Христо Балабанов / 
 

3. ..............п*................... / инж. Георги Гаджев / 
 

       4. ..............п*................. / инж. Гергана Шехова /   
 
 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 11.12.2020 г. 

         
Подпис………п*…………..………… 

        ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”  
  (инж. Станко Делиянчев) 

 
 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 


