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 УТВЪРДИЛ: ...........2017 г./........(п)................ 

/инж.Станко Делиянчев/ 

Директор ТП ДГС „Смолян” 

 

 

П Р О К О Т О Л  

 

  Днес, 15.03.2017 г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП Държавно горско 

стопанство „Смолян” комисията, назначена със Заповед № 23/15.03.2017г. на Директора на 

ДГС „Смолян” се събра, за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в 

открит конкурс по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горски територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървестни горски продукти, за извършване на услуга с предмет: „Сеч, окастряне, 

разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на 

корен от ДГТ за обекти №№ 1701 /подотдел 141-к/, 1703 /подотдели 2082-к, 2082-м/, 1708 

/подотдели 2015-д, 2015-ж, 2015-ф, 2018-а/, 1710 /подотдели 2031-п, 2031-т, 2041-г, 2041-ф, 

2041-х, 2051-в/ и 1715 /подотдел 2106-з/ на територията на ТП ДГС „Смолян”, открит със 

заповед № 14/27.02.2017 г. на Директора на ТП ДГС „Смолян” 

  

Председател:  

 инж. Василка Любомирова Владимирова – зам. директор при ТП ДГС „Смолян”; 

 Членове:  

1. Сърма Младенова Вървешева – счетоводител при ТП ДГС „Смолян”; 

2. Христо Лазаров Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Славейно”; 

3. инж. Рилка Бисерова Бекярова –  лесничей при ТП ДГС „Смолян”;  

4. инж. Велизар Сергеев Младенов – гл. инженер при ТП ДГС „Смолян”. 

  

 

I. Комисията получи извлечение от регистъра на подадените оферти в открит 

конкурс. В определения срок до 17:00 часа на 14.03.2017 г. е постъпила една оферта от 

следния кандидат:  

1. „ЕВТИМОВ” ЕООД, ЕИК 120597671, със седалище и адрес на управление: гр. 

Смолян, ул. „Липа” №6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов - управител, под вх. 

№4 от 14.03.2017г. в 16:35 часа. 

 Направи се справка от електронната страница на Търговския регистър при АВ за 

актуалното състояние на участника. 

След което, членовете попълниха декларации по смисъла на чл. 21, ал. 6 от 

Наредбата. 

 

II. Разглеждане, оценяване и класиране на ценовите  оферти. 

 Комисията пристъпи към работа и провери самоличността на кандидата и установи 

следното: 

1. За „ЕВТИМОВ” ЕООД присъства надлежно упълномощен представител – 

Станислав Стефанов Кузманов с нотариално заверено пълномощно – копие с рег. № 2600 от 

нотариус Ана Шопова, нотариус в район РС Смолян с рег. № 613 на нотариалната камара, 
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което бе представено на комисията. Комисията провери самоличността на упълномощения 

представител чрез представена лична карта. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата: 

1. „ЕВТИМОВ” ЕООД е представил запечатан непрозрачен плик с надпис, 

съгласно предвидените изисквания в документация за участие в открия конкурс, с 

приложение документи:  

- Заявление за участие в открит конкурс за обект № 1701, 1703, 1715 – Приложение 

№1; 

- Заверено ксерокопие на платено нареждане са внесена гаранция за участие в 

открит конкурс за обект №1701, отдел 141-к; 

- Заверено ксерокопие на платено нареждане са внесена гаранция за участие в 

открит конкурс за обект №1703, отдели 2082-к, 2082-м; 

- Заверено ксерокопие на платено нареждане са внесена гаранция за участие в 

открит конкурс за обект №1715, отдел 2106-з; 

- Заверено ксерокопие на удостоверение за актуално състояние от Агенция по 

вписванията; 

- Декларация – Приложение № 2; 

- Декларация – Приложение № 3; 

- Заверено ксерокопие на удостоверение №1403-1/10.05.2012г. от Изпълнителна 

агенция по горите по чл.241 от ЗГ; 

- Заверено ксерокопие на удостоверение №1882-1/21.10.2011г. от Изпълнителна 

агенция по горите по чл.235 от ЗГ; 

- Заверено ксерокопие на допълнително споразумение № 183/02.06.2008 г. към 

трудов договор №94/09.05.2007 г., сключен между Станислав Стефанов Кузманов 

и Веселин Цветанов Евтимов; 

- Заверено ксерокопие на уведомление от НОИ по чл.62, ал.4 от КТ; 

- Заверено ксерокопие на справка за приети и отхвърлени уведомления от НАП ТД 

гр. Смолян по чл.62, ал.4 от КТ; 

- Заверено ксерокопие на трудов договор № 2835/14.03.2017г. сключен между 

Петър Иванов Василев и Веселин Цветанов Евтимов; 

- Декларация – Приложение № 4; 

- Заверено ксерокопие на справка за актуалното състояние на действащите трудови 

договори; 

- Заверено ксерокопие на свидетелство за правоспособност за работа с моторни 

триони и храсторези на Селви Хасанов Манев; 

- Заверено ксерокопие на свидетелство за правоспособност за работа с моторни 

триони и храсторези на Боян Емилов Трампов; 

- Заверено ксерокопие на свидетелство за правоспособност за работа със 

стационарна и преносима земеделска техника на Красимир Ружков Кехайов; 

- Заверено ксерокопие на свидетелство за правоспособност за работа със 

земеделска, горска и мелиоративна техника на Емил Събев Кехайов; 

- Заверено ксерокопие на свидетелство за регистрация на земеделска и горска 

техника за бензиномоторен трион – 3 бр.; 

- Заверено ксерокопие на технически преглед на земеделска и горска техника за 

бензиномоторен трион – 3 бр.; 

- Заверено ксерокопие на Свидетелство за регистрация на земеделска и горска 

техника за “TAJFUN” EVG 105 AHK- навесен; 

- Заверено ксерокопие на технически преглед на земеделска и горска техника за 

“TAJFUN” EVG 105 AHK - навесен; 
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- Заверено ксерокопие Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника 

за колесен трактор „ZETOR”16245; 

- Заверено ксерокопие на знак за технически преглед на ЗГТ за 2017 г.; 

- Заверено ксерокопие на свидетелство за регистрация на земеделска и горска 

техника за трант. въжена линия – „KOLLER”K-300; 

- Заверено ксерокопие на талон на технически преглед на земеделска и горска 

техника за трант. въжена линия – „KOLLER”K-300; 

- Декларация – Приложение №5; 

- Декларация – Приложение №6; 

- Декларация – Приложение №7; 

- Декларация – Приложение №8; 

- Технологичен план за добив на дървесина от отдел №2082, подотдел „м” на ТП 

ДГС „Смолян”; 

- Технологичен план за добив на дървесина от отдел №2106, подотдел „з” на ТП 

ДГС „Смолян”; 

- Технологичен план за добив на дървесина от отдел №2082, подотдел „к” на ТП 

ДГС „Смолян”; 

- Технологичен план за добив на дървесина от отдел №141, подотдел „к” на ТП 

ДГС „Смолян”; 

- Декларация – Приложение №12; 

- Декларация – Приложение №13; 

- Декларация – Приложение №14; 

- Договор за лизинг от 01.12.2016 г., гр. Смолян между ЕТ „Петър Василев” с адрес 

гр. Смолян, ул. „Теменуга” № 6 и „ЕВТИМОВ” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Смолян, ул. „Липа” №6, представлявано от Веселин Цветанов 

Евимов за тракторна въжена линия „ KOLLER” K 300. 

- Запечатан непрозрачен плик с надпис предлагана цена за обект №1703; 

- Запечатан непрозрачен плик с надпис предлагана цена за обект №1701; 

- Запечатан непрозрачен плик с надпис предлагана цена за обект №1715. 

 

Пликовете с предлагана цена бяха подписани от трима членове на комисията. 

След разглеждане на представените документи в тяхната цялост и съвкупност 

комисията единодушно реши да допусне участника до следващ етап в процедурата – 

отваряне на ценовите оферти. 

III. Комисията пристъпи към отваряне на плик „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за Обект 

№1701: 

1. „ЕВТИМОВ” ЕООД, е предложил цена за изпълнение на дейностите в обект 

№1701 от отдел 141-к в размер на 2 963.42 (две хиляди деветстотин шестдесет и три 

лева и четиридесет и две стотинки), без ДДС. 

IV. Комисията пристъпи към отваряне на плик „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за Обект №  

1703: 

1. „ЕВТИМОВ” ЕООД, е предложил цена за изпълнение на дейностите в обект 

№1703 от отдели 2082-к, 2082-м в размер на 1 923.34 лева (хиляда деветстотин двадесет 

и три лева и тридесет и четири стотинки), без ДДС. 

V. Комисията пристъпи към отваряне на плик „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” за Обект 

№1715: 

1. „ЕВТИМОВ” ЕООД, е предложил цена за изпълнение на дейностите в обект 

№1715 от отдел 2106-3 –в размер на 10 712.56 лева (десет хиляди седемстотин и 

дванадесет лева и петдесет и шест стотинки), без ДДС. 
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Предлаганите ценови оферти на всички участници бяха подписани от трима членове 

на комисията. 

 

IV. Разглеждане на ценовите предложения, оценка и класиране. 

Комисията прие, че представените ценови оферти отговарят на изискванията, 

поставени от Възложителя и не превишават заложения финансов ресурс. Съставиха се 

таблични регистри за съответните обекти за предложените от кандидата цени, които са 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

Комисията определи класирането, както следва: 

1. За обект № 1701 включващ подотдел 141-к: 

На първо място кандидат: „ЕВТИМОВ” ЕООД, ЕИК 120597671, със седалище и адрес 

на управление: гр. Смолян, ул. „Липа” №6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, с 

предожена цена в размер на 2 963.42 (две хиляди деветстотин шестдесет и три лева и 

четиридесет и две стотинки), без ДДС. 

2. За обект № 1703 включващ подотдел 2082-к, 2082-м: 

На първо място кандидат: „ЕВТИМОВ” ЕООД, ЕИК 120597671, със седалище и адрес 

на управление: гр. Смолян, ул. „Липа” №6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, с 

предожена цена в размер на 1 923.34 лева (хиляда деветстотин двадесет и три лева и 

тридесет и четири стотинки), без ДДС. 

3. За обект № 1715 включващ подотдел 2106-з: 

На първо място кандидат: „ЕВТИМОВ” ЕООД, ЕИК 120597671, със седалище и адрес 

на управление: гр. Смолян, ул. „Липа” №6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, с 

предожена цена в размер на 10 712.56 лева (десет хиляди седемстотин и дванадесет лева и 

петдесет и шест стотинки), без ДДС. 

Комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да сключи договори за „Сеч, 

окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана 

дървесина на корен от ДГТ за обекти №№ 1701 /подотдел 141-к/, 1703 /подотдели 2082-к, 

2082-м/ и 1715 /подотдел 2106-з/ с класирания на първо място участник „ЕВТИМОВ” ЕООД, 

гр. Смолян. 

Настоящият протокол съставен на 16.03.2017 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. 

 

Приложения: 

1. Списък на присъстващите при откриване на процедурата; 

2. Декларации по чл. 21, ал. 6 от Наредбата; 

3. Таблични регистри на представените от кандидата документи за обектите; 

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

 

 

Комисия:   Председател:. ............(п).................... 

                             

 

     Членове: 1. ...........(п).................... 

 

       2. ............(п)................... 
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       3. .............(п).................. 

 

       4. .............(п).................. 

 

 

 

ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 16.03.2017 г. 

 

Подпис………(п)…………………… 

ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”:  

 (инж. Станко Делиянчев) 

 

 

 Подписите са заличени на основание на чл.2 от ЗЗЛД. 


