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Протоколът 

с цялата документация са връчени на  

възложителя на 22.06.2022 г. 

от председателя на комисията – (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Кюлеханов, (п) 

 

Протоколът е получен от възложителя на 22.06.2022 г. 

 

Протоколът е утвърден на 22.06.2022 г. 

от възложителя: 

инж. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Христов (п)(печат) 

директор на ТП „ДЛС Тракия” 

 

 

П Р О Т О К О Л № 1 
(препис) 

Днес 21.06.2022 год. в 13:00 часа, в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия”, 

с. Стряма, местност „Чекерица”, община Раковски, област Пловдив, комисията, назначена 

със Заповед № З-34-284/21.06.2022 год. на директора на ТП „ДЛС Тракия” на 

основание чл. 21, ал. 1, във връзка с чл. 22, ал. 13 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 (Приета с ПМС 

№ 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., 

бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 от 2.12.2016 г., в сила от 2.12.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 

г., в сила от 7.07.2017 г. ., изм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.), във 

връзка със Заповед № З-34-255/03.06.2022 г. на директора на ТП „ДЛС Тракия” за 

откриване на настоящата процедура, както и Заповед № 401/01.11.2021 г. на директора на 

„Южноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Смолян, се събра на първо редовно 

публично заседание, за да проведе процедура за добив на дървесина от горски територии – 

държавна собственост, по реда на горецитираната наредба, а именно: открит конкурс, с 

предмет: 

„Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 

8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за 

размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от 

ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със заповед № 

401/01.11.2021 год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, 

извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект 

№ 2230 с отдели/подотдели 1111 „м“, 1156 „б1“ към ГСУ „Скобелево”, Обект № 2231 с 

отдел/подотдел 1022 „б“ към ГСУ „Козница”, Обект № 2232 с отдел/подотдели 3004 

„а“, 3004 „б“ към ГСУ „Розовец”, Обект № 2233 с отдел/подотдели 156 „з“, 156 „и“ 

към ГСУ „Розовец” от годишния план за ползването на дървесината за 2022 г., от горски 

насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП „ДЛС - Тракия“ към ЮЦДП – гр. Смолян”.    
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Основанието за провеждане на процедурата е чл. 112, ал. 1, т. 2, предложение 

първо, чл. 114, ал. 1 във вр. с чл. 95, ал. 1 от ЗГ, като откритият конкурс се провежда по 

реда на чл. 15 – чл. 24 и чл. 29 - чл. 32 от наредбата и съгласно утвърден график от 

директора на ЮЦДП ДП – гр. Смолян. 

Комисията е в редовен състав, както следва: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Кюлеханов – главен инженер при ТП 

„ДЛС - Тракия”; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС - Тракия” 

2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Ръбова - счетоводител оперативен при ТП „ДЛС - Тракия”. 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Юмерска – лесничей при ТП „ДЛС - Тракия”; 

2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Калинова – счетоводител оперативен при ТП „ДЛС - 

Тракия”. 

Комисията е в редовен състав. При откриването на конкурса се поясни, че са валидни 

разпоредбите на ЗГ, Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ и други подзаконови нормативни 

актове, които уреждат дейностите по ползване на дървесина от държавни горски 

територии. Процедурата е открита и публикувана по начин, ред и в законовия срок, 

съгласно чл. 14, ал. 1 от наредбата.  

Съгласно регистъра за подадени заявления за участие, в указания срок  

1. За Обект № 2230 с отдели/подотдели 1111 „м“, 1156 „б1“ към ГСУ „Скобелево” 

има подадено едно заявление от Участник № 1: „Бонети” ЕООД, с вх. № 

561/20.06.2022 г., в 13:57 – предадена лично от законен представител на кандидата.  

Заявлението е подадено в указания срок – до 14:00 часа на 20.06.2022 г. 

2. За Обект № 2231 с отдел/подотдел 1022 „б“ към ГСУ „Козница” има подадено 

едно заявление от Участник № 1: „Бонети” ЕООД, с вх. № 561/20.06.2022 г., в 13:57 – 

предадена лично от законен представител на кандидата.  

Заявлението е подадено в указания срок – до 14:00 часа на 20.06.2022 г. 

3. За Обект № 2232 с отдел/подотдели 3004 „а“, 3004 „б“ към ГСУ „Розовец” НЕ е 

подадено нито едно заявления за участие.  

4. За Обект № 2233 с отдел/подотдели 156 „з“, 156 „и“ към ГСУ „Розовец” НЕ е 

подадено нито едно заявления за участие. 

След получаване на регистъра, членовете на комисията подписаха декларации – 

съгласно чл. 21, ал. 3 от наредбата. Всички членове на комисията са в трудови 

правоотношения с възложителя. Възнаграждения не се дължат. В залата не присъства 

представител на участника или негов упълномощен представител, което представлява 

допустимо обстоятелство, във връзка с чл. 22, ал. 2 от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. 

Горепосоченото обстоятелство се удостовери с присъствен списък, подписан от членовете 

на комисията, който е неразделна част от процедурната преписка. 

Съгласно наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, работата на комисията протича в следния 

ред: 

Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване за съответния обект, 

съгласно чл. 22, ал. 3 от наредбата. 

Извършва се формална проверка за наличието на всички изискуеми документи, 

съгласно изискванията на чл. 18 от наредбата – представено заявление за участие, ведно с 

комплектуването и разпределението на приложимите документи, както и проверка на 

съдържанието им, относно редовното им и валидно попълване по съответните образци към 

конкурсната документация, като за първия етап от процедурата, всички изисквания на 

органа открил конкурса се потвърждават от участника в декларативна форма. 
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Съгласно чл. 22, ал. 3, изречение второ от наредбата, комисията проверява 

информацията (заявените данни, факти и обстоятелства) посочена в заявленията, за които 

има служебен достъп, отнасящи се до актуалното състояние на дружеството в ТР, 

актуалното състояние на удостоверенията по чл. 241 и чл. 235 от ЗГ в електронния масив 

на ИАГ, проверка за реално постъпилата гаранция за участие в счетоводните справки на 

стопанството. 

Поясни се, че независимо от факта, че е подадена само една оферта за участие за 

конкретен обект, съгласно чл. 22, ал. 17 от наредбата, комисията следва да разгледа 

офертата на участника „... и когато участникът отговаря на условията за допускане, 

включително предложението му е изготвено в съответствие с изискванията на 

възложителя, той се обявява за изпълнител”. 

 

ЗА ОБЕКТ № 2230 

Пристъпи се към разглеждане на заявлението подадено за Обект № 2230, ведно с 

приложените документи на участник № 1 - „Бонети” ЕООД,  

с ЕИК: 112639409, със седалище и адрес на управление област Пазарджик, община 

Пещера, гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Георги Зафиров” № 14.  

Комисията извърши служебна проверка в електронния масив на Търговския 

регистър, относно актуалното състояние на участника. Справката е неразделна част от 

конкурсната преписка. Правно-организираната форма на дружеството е „ЕООД”, с 

управител (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Шикренов. 

Участникът е представил следните документи със съответното съдържание: 

1. Заявление за участие в открит конкурс по образец – подписано от управителя на 

дружеството, представено в оригинал и подпечатано с мокър печат на същото – 1 брой; 

2. Декларация № 1 удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата 

от чл. 95, ал. 1 от ЗГ – подписана от управителя на дружеството, представена в оригинал и 

подпечатано с мокър печат на същата – 1 брой; 

3. Отделна опаковка с надпис „Ценово предложение за обект № 2230” – опаковката е 

непрозрачна и с ненарушена цялост – 1 брой; 

4. Декларация № 3 – 1 брой;  

5. Удостоверение, че фирмата е ползвател на обект по чл. 206 от ЗГ: „Площадка за 

складиране и търговия с дървесина” – 1 брой; 

6. Удостоверение по чл. 235 от ЗГ – 1 брой; 

7. Удостоверение по чл. 241 от ЗГ – 1 брой; 

8. Справка за налични животни в ОЕЗ – 1 брой; 

9. Справка актуално състояние на действащи трудови договори – 1 брой;  

10. Трудови договори – 6 броя; 

11. Свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника, ведно с талоните за 

премита технически преглед – 5 броя;  

12. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и 

мелиоративна техника (категория Твк-Г)– 1 брой; 

13. Свидетелство за съдимост – 1 брой; 

14. Удостоверение за липса на задължения от НАП – 1 брой;  

15. Удостоверение за декларирани данни от НАП – 1 брой; 

16. Преводно нареждане (гаранция за участие за открит конкурс) – 2 броя; 

Комисията извърши служебна проверка на всички заявени данни, факти и 

обстоятелства от участника, както и реално внесената гаранция за участие.  

Участникът няма да ползва подизпълнител/и. Участникът е представил своята оферта 

при спазване на изискванията на чл. 18, чл. 19 и чл. 20 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. 

Същата е пълна и отговаря на всички предварително обявени от възложителя условия. 
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Декларира, че притежава изискуемото работно оборудване по вид и брой, съответно и 

броят работници. Представил е всички изискуеми документи и е изпълнил изискванията за 

допускане до участие, съгласно чл. 22, ал. 4 от Наредба. Офертата му е пълна и отговаря на 

всички предварително обявени условия от възложителя.  

Предвид горното, комисията взе единодушно следното 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Участникът е комплектувал своята оферта, съгласно конкурсните условия, 

представил е изискуемите от възложителя документи и отговарят на предварително 

поставените условия за допустимост, съответно за изпълнение на дейността. Не са налице 

основания за отстраняване на участниците, съгласно чл. 22, ал. 4 от наредбата. 

2. На основание чл. 22, ал. 17 от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, ДОПУСКА 

участниците, както следва: 

 „Бонети” ЕООД за обект № 2230; 

до последващо участие, а именно: разглеждане на ценовите им предложения. 
 

Комисия: 
1. инж. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Кюлеханов: (п) 2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Димитров: (п)        

  3. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Ръбова: (п) 

 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение. 

Ценовото предложение за обект 2230 е валидно представено: в оригинал, съгласно 

образеца към конкурсната документация, подписано от управителя на дружеството и 

подпечатано с мокър печат на същото дружество. 

Възложителят е определил начална цена за изпълнение на поръчката в обект № 2230, 

в размер до 24 509,17 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин и девет лева и 

седемнадесет стотинки) без включен ДДС.  
Участникът предлага обща цена за изпълнение на дейността в обект № 2230 в размер 

на 24 509,17 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин и девет лева и седемнадесет 

стотинки) без включен ДДС. 

Критерият за оценка на офертите е съгласно чл. 15а, ал. 1, т. 1 от наредбата и т. 13 от 

конкурсните условия, а именно: най-ниска крайна цена общо за обекта, без включен 

ДДС. 

Участникът не може да предлага цена по-висока от предварително обявената, а само 

равна или по-ниска. 

Ценовото предложение на единствения участник за обект № 2230 е представено в 

съответствие изискванията на възложителя. 

 

Предвид горепосоченото, комисията единодушно взе следното  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

1. За открит конкурс с предмет – „Извършване на добив на прогнозни количества 

дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които 

се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена 

със заповед № 401/01.11.2021 год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на 

асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, 

включена в Обект № 2230 с отдели/подотдели 1111 „м“, 1156 „б1“ към ГСУ 

„Скобелево” от годишния план за ползването на дървесината за 2022 г., от горски 
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насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП „ДЛС - Тракия“ към ЮЦДП – гр. Смолян”:  

Обявява следното класиране: 

На първо място класира: 

„Бонети” ЕООД, с ЕИК: 112639409, със седалище и адрес на управление област 

Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Георги Зафиров” № 14, 

представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Шикренов, в качеството му на управител на 

дружеството, с обща предложена цена за изпълнение на дейностите по добив на дървесина 

в Обект № 2230 с отдели/подотдели 1111 „м“, 1156 „б1“ към ГСУ „Скобелево” , с 

прогнозно количество в пл. куб. м. – 623,85 в размер на 24 509,17 лв. (двадесет и четири 

хиляди петстотин и девет лева и седемнадесет стотинки) без включен ДДС, за целия 

обект.  

Няма класиран на второ място. 

 

2. Предлага на директора на ТП „ДЛС Тракия”, в качеството му на възложител, да 

определи за изпълнител на дейностите за добив на прогнозни количества дървесина, 

съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които 

се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена 

със заповед № 401/01.11.2021 год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на 

асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, 

включена в Обект № 2230 с отдели/подотдели 1111 „м“, 1156 „б1“ към ГСУ 

„Скобелево” от годишния план за ползването на дървесината за 2022 г., от горски 

насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП „ДЛС - Тракия“ към ЮЦДП – гр. Смолян”, класираният на първо място 

участник „Бонети” ЕООД.  
 

Комисия: 
1. инж. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Кюлеханов: (п) 2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Димитров: (п)        

  3. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Ръбова: (п) 

 

ЗА ОБЕКТ № 2231 

Пристъпи се към разглеждане на заявлението подадено за Обект № 2231, ведно с 

приложените документи на участник № 1 - „Бонети” ЕООД,  

с ЕИК: 112639409, със седалище и адрес на управление област Пазарджик, община 

Пещера, гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Георги Зафиров” № 14.  

Комисията извърши служебна проверка в електронния масив на Търговския 

регистър, относно актуалното състояние на участника. Справката е неразделна част от 

конкурсната преписка. Правно-организираната форма на дружеството е „ЕООД”, с 

управител (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Шикренов. 

Участникът е представил следните документи със съответното съдържание: 

1. Заявление за участие в открит конкурс по образец – подписано от управителя на 

дружеството, представено в оригинал и подпечатано с мокър печат на същото – 1 брой; 

2. Декларация № 1 удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата 

от чл. 95, ал. 1 от ЗГ – подписана от управителя на дружеството, представена в оригинал и 

подпечатано с мокър печат на същата – 1 брой; 

3. Отделна опаковка с надпис „Ценово предложение за обект № 2230” – опаковката е 

непрозрачна и с ненарушена цялост – 1 брой; 

4. Декларация № 3 – 1 брой;  
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5. Удостоверение, че фирмата е ползвател на обект по чл. 206 от ЗГ: „Площадка за 

складиране и търговия с дървесина” – 1 брой; 

6. Удостоверение по чл. 235 от ЗГ – 1 брой; 

7. Удостоверение по чл. 241 от ЗГ – 1 брой; 

8. Справка за налични животни в ОЕЗ – 1 брой; 

9. Справка актуално състояние на действащи трудови договори – 1 брой;  

10. Трудови договори – 6 броя; 

11. Свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника, ведно с талоните за 

премита технически преглед – 5 броя;  

12. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и 

мелиоративна техника (категория Твк-Г)– 1 брой; 

13. Свидетелство за съдимост – 1 брой; 

14. Удостоверение за липса на задължения от НАП – 1 брой;  

15. Удостоверение за декларирани данни от НАП – 1 брой; 

16. Преводно нареждане (гаранция за участие за открит конкурс) – 2 броя; 

Комисията извърши служебна проверка на всички заявени данни, факти и 

обстоятелства от участника, както и реално внесената гаранция за участие.  

Участникът няма да ползва подизпълнител/и. Участникът е представил своята оферта 

при спазване на изискванията на чл. 18, чл. 19 и чл. 20 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. 

Същата е пълна и отговаря на всички предварително обявени от възложителя условия. 

Декларира, че притежава изискуемото работно оборудване по вид и брой, съответно и 

броят работници. Представил е всички изискуеми документи и е изпълнил изискванията за 

допускане до участие, съгласно чл. 22, ал. 4 от Наредба. Офертата му е пълна и отговаря на 

всички предварително обявени условия от възложителя. 

Предвид горното, комисията взе единодушно следното 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3: 

1. Участникът е комплектувал своята оферта, съгласно конкурсните условия, 

представил е изискуемите от възложителя документи и отговарят на предварително 

поставените условия за допустимост, съответно за изпълнение на дейността. Не са налице 

основания за отстраняване на участниците, съгласно чл. 22, ал. 4 от наредбата. 

2. На основание чл. 22, ал. 17 от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, ДОПУСКА 

участниците, както следва: 

 „Бонети” ЕООД за обект № 2231; 

до последващо участие, а именно: разглеждане на ценовите им предложения. 
 

Комисия: 
1. инж. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Кюлеханов: (п) 2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Димитров: (п)        

  3. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Ръбова: (п) 

 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение. 

Ценовото предложение за обект 2231 е валидно представено: в оригинал, съгласно 

образеца към конкурсната документация, подписано от управителя на дружеството и 

подпечатано с мокър печат на същото дружество. 

Възложителят е определил начална цена за изпълнение на поръчката в обект № 2231, 

в размер до 24 594,41 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири 

лева и четиридесет и една стотинки) без включен ДДС.  
Участникът предлага обща цена за изпълнение на дейността в обект № 2231 в размер 

на 24 594,41 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири лева и 

четиридесет и една стотинки) без включен ДДС. 
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Критерият за оценка на офертите е съгласно чл. 15а, ал. 1, т. 1 от наредбата и т. 13 от 

конкурсните условия, а именно: най-ниска крайна цена общо за обекта, без включен 

ДДС. 

Участникът не може да предлага цена по-висока от предварително обявената, а само 

равна или по-ниска. 

Ценовото предложение на единствения участник за обект № 2231 е представено в 

съответствие изискванията на възложителя. 

 

Предвид горепосоченото, комисията единодушно взе следното  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4: 

1. За открит конкурс с предмет – „Извършване на добив на прогнозни количества 

дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които 

се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена 

със заповед № 401/01.11.2021 год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на 

асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, 

включена в Обект № 2231 с отдел/подотдел 1022 „б“ към ГСУ „Козница” от годишния 

план за ползването на дървесината за 2022 г., от горски насаждения, разположени в 

горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС - Тракия“ 

към ЮЦДП – гр. Смолян”:  

Обявява следното класиране: 

На първо място класира: 

„Бонети” ЕООД, с ЕИК: 112639409, със седалище и адрес на управление област 

Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Георги Зафиров” № 14, 

представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Шикренов, в качеството му на управител на 

дружеството, с обща предложена цена за изпълнение на дейностите по добив на дървесина 

в Обект № 2231 с отдел/подотдел 1022 „б“ към ГСУ „Козница”, с прогнозно количество 

в пл. куб. м. – 629,60 в размер на 24 594,41 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин 

деветдесет и четири лева и четиридесет и една стотинки) без включен ДДС. 

Няма класиран на второ място. 

 

2. Предлага на директора на ТП „ДЛС Тракия”, в качеството му на възложител, да 

определи за изпълнител на дейностите за добив на прогнозни количества дървесина, 

съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които 

се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена 

със заповед № 401/01.11.2021 год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на 

асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, 

включена в Обект № 2231 с отдел/подотдел 1022 „б“ към ГСУ „Козница” от годишния 

план за ползването на дървесината за 2022 г., от горски насаждения, разположени в 

горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС - Тракия“ 

към ЮЦДП – гр. Смолян” класираният на първо място участник „Бонети” ЕООД. 
 

Комисия: 
1. инж. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Кюлеханов: (п) 2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Димитров: (п)        

  3. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Ръбова: (п) 

 

ЗА ОБЕКТ № 2232 
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Предвид факта, че няма подадено нито едно заявление за обекта, комисията 

единодушно взе следното  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 5: 

Предлага на директора на ТП „ДЛС Тракия”, в качеството му на възложител, на 

основание чл. 23, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата по 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  

ДА ПРЕКРАТИ открития конкурс за добив на прогнозни количества дървесина, 

съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти 

по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със заповед № 

401/01.11.2021 год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, 

извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена Обект 

№ 2232 с отдел/подотдели 3004 „а“, 3004 „б“ към ГСУ „Розовец” от годишния план за 

ползването на дървесината за 2022 г., от горски насаждения, разположени в горски 

територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС - Тракия“ към ЮЦДП 

– гр. Смолян”  

 
Комисия: 
1. инж. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Кюлеханов: (п) 2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Димитров: (п)        

  3. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Ръбова: (п) 

 

ЗА ОБЕКТ № 2233 

Предвид факта, че няма подадено нито едно заявление за обекта, комисията 

единодушно взе следното  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 6: 

Предлага на директора на ТП „ДЛС Тракия”, в качеството му на възложител, на 

основание чл. 23, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата по 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  

ДА ПРЕКРАТИ открития конкурс за добив на прогнозни количества дървесина, 

съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти 

по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със заповед № 

401/01.11.2021 год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, 

извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект 

№ 2233 с отдел/подотдели 156 „з“, 156 „и“ към ГСУ „Розовец” от годишния план за 

ползването на дървесината за 2022 г., от горски насаждения, разположени в горски 

територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС - Тракия“ към ЮЦДП 

– гр. Смолян”  
 

Комисия: 
1. инж. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Кюлеханов: (п) 2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Димитров: (п)        

  3. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Ръбова: (п) 

 

Работата на комисията приключи в 10:00 часа на 22.06.2022 г., съгласно определения 

срок за работа на комисията по Заповед № З-34-284/21.06.2022 год. на директора на ТП 

„ДЛС Тракия”. Настоящият протокол се състави в един (1) екземпляр, в изпълнение на 
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правното предписание на чл. 22, ал. 19 от Наредбата, състои се от 8 (осем) страници и се 

подписа от членовете на комисията. 

Няма член на комисията да е изразил особено мнение или направил самоотвод. 

Протоколът се предава на възложителя, ведно с цялата конкурсна документация, 

съгласно чл. 22, ал. 19 от наредбата и подлежи на утвърждаване от директора на 

стопанството в три (3) дневен срок от получаването му, съгласно чл. 23, ал. 4 от същата 

наредба. 

Протоколът се публикува на интернет страницата на стопанството и на държавното 

предприятие – ЮЦДП ДП – гр. Смолян в срок 3 работни дни от неговото утвърждаване, 

съгласно чл. 9б, ал. 4, т. 2 от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. Публикува се на основание 

чл. 9б, ал. 1, т. 1, предложение първо от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. С неговото 

публикуване се счита, че всички заинтересувани лица и участниците са уведомени, 

относно отразените в тях обстоятелства, съгласно чл. 9б, ал. 5 от наредбата. 

Настоящият протокол се публикува под формата на електронен документ на 

интернет страницата на стопанството и на държавното предприятие, съответно към 

електронната преписка на процедурата, на основание чл. 9б, ал. 1, т. 4 от наредбата по 

чл.95, ал. 1 от ЗГ. 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от наредбата, възложителят издава заповед за 

класиране на участниците на първо и второ място и обявяване на изпълнител, относно 

Обект № 2230 и Обект 2231, и заповед за прекратяване на процедурата за Обект № 

2232 и Обект № 2233. Заповедите се издават в 3-ри дневния срок – определен за 

утвърждаване на този протокол, и се публикува в същия ден на издаването им, под 

формата на електронни документи, на интернет страницата на стопанството и на 

държавното предприятие на основание чл. 23, ал. 4, предложение четвърто и изречение 

второ, във връзка с чл. 9б, ал. 4, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от наредбата, съответно към 

електронната преписка на процедурата. 

При публикуване на настоящия протокол и заповедта за класиране на участниците на 

първо и второ място и обявяване на изпълнител се спазват разпоредбите на чл.9б, ал. 3 от 

наредбата, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД. 

 

 
Комисия: 
1. инж. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Кюлеханов: (п) 2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Димитров: (п)        

  3. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Ръбова: (п) 

 

 

(п) - Заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „в” от Регламент (ЕС) 

2016/679 


