МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ГР. СМОЛЯН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ РОДОПИ ”
Седалище и адрес на управление : гр. Батак , м. ,, Беглика ” ЕИК2016195800416
Адрес за кореспонденция: 4580, гр.Батак, П-к email: dgsrodopi@ucdp-smolian.com

Утвърдил на 17.02.2022г.: ............./п/*..................
Директор ТП ДГС „Родопи“
/инж. Петър Мирчев/

ПРОТОКОЛ
№ Т-2/17.02.2022г.
Днес 17.02.2022г. в изпълнение на Заповед № З-22-69/17.02.2022г. на Директора
на ТП ДГС „Родопи”, комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Георги Александров Домусчиев – зам.директор при ТП
ДГС”Родопи”
ЧЛЕНОВЕ :1.Иванка Димиторва Манолева – опер.счетоводител при ТП ДГС”Родопи”
2. Айше Байрямова Кичикова – юрисконсулт при ТП ДГС”Родопи”;
3. Стефка Ангелова Стойчева –лесничей при ТП ДГС”Родопи”
4. Боряна Димитрова Попова– лесничей при ТП ДГС”Родопи”;
Изготви протокол за проведен търг с тайно наддаване, началото на провеждане, на
когото е 17.02.2022 г. от 10:00ч. в административната сграда на ТП ДГС „Родопи” по
реда на чл.49, ал.1, т.2 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 (НУРВИД), за продажба на стояща
дървесина на корен от Обекти №№ 2228; 2229, находящи се в териториалния обхват
на дейност на ТП ДГС “Родопи“ на ЮЦДП – гр. Смолян открит със Заповед № З-2230/24.01.2022г. на Директора на ТП ДГС „Родопи“ .
Председателят на комисията откри процедурата и обяви кандидатите в търга с
тайно наддаване, съгласно извлечението от регистъра на постъпилите оферти. По време
на провеждане на търга с тайно наддаване присъстваха всички членове на
комисията.
До края на определеният срок за получаване на оферти 14:00 часа на 16.02.2022г. са
постъпили 4 /четири/ броя оферти с вх. №, както следва:
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№

Вход

по

№

Име на кандидата

Оферти за участ.

Дата

Час

Забележ

за Обект

ка

ред

1

1

„Кали-85“ ЕООД – гр. Ракитово

2228,2229

16.02.2022г.

13:30

2

2

„Палисандър“ ООД – гр. Ракитово

2228, 2229

16.02.2022г.

13:31

3

3

„Балджиев-78“

2228, 2229

16.02.2022г.

13:40

2228, 2229

16.02.2022г.

13:45

ЕООД

–

гр.

Ракитово
4

ЕТ „Кемал Бозов“ – гр. Сърница

4

Всички членове на комисията подписаха декларация по чл.21, ал.6 от Наредбата
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 .
Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от Наредбата, всички участници имат
право да присъстват лично или чрез упълномощен представител при работата на
комисията след представяне на документ за самоличност и пълномощно от
представлявания – когато е приложимо. На откритото заседание на комисията, не
присъстваха представители на участниците.
На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата комисията пристъпи към отваряне на
офертата и проверка за съответствие с условията за участие и изискванията, на които
следва да отговаря кандидата, съгласно чл. 18 от Наредбата. Комисията установи, че
офертата е представена в запечатан непрозрачни плик, с посочени върху него данни в
съответствие с изискванията на продавача и на чл. 19, ал. 1 от Наредбата.
I. След установяване присъствието на кандидатите се пристъпи към първи етап
по провеждане на процедурата – отваряне, оповестяване и описване на
съдържанието на депозираните пликове и допускане на кандидатите до понататъшно участие в търга с тайно наддаване.
Комисията провери удостоверенията за актуално състояние на фирмата, подала
документи за участие – извлечение от Търговския регистър на Агенцията по
вписванията, както и валидността на удостоверенията за упражняване на частна
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лесовъдска практика от Изпълнителна Агенция по горите, след което се пристъпи към
отваряне на офертата.
1. В депозирания плик на кандидат с Вх. №1/16.02.2022 г. – „КАЛИ-85“ ЕООД се
съдържат следните изискуеми документи, а именно:
1. Оферта по образец, съдържаща и опис на представените документи (Приложение
№1) за обекти №№ 2228, 2229.
2. Документ за внесена гаранция за участие за съответния/те обекти - копие;
3. Декларации /1 бр./ от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3,
от Наредбата по образец (Приложение №2);
4. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от
ЗГ за съответната дейност –копие;
5. Удостоверение за регистрация на наетия лицензиран лесовъд в публичния
регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ - за
дейността планиране и организация на добива на дървесина –заверено копие;
6.

Документ за съответствие с международен стандарт /сертификат/, издаден от
независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или
преработка на дървесина /копие/.

7. Декларация, че кандидатът отговаря на техническите и квалификационни
изисквания на възложителя за изпълнение на дейностите – (Приложение №3),
8. Декларация за оглед на насажденията включени в обектите, за които кандидатът
участва–(Приложение №4)
9. Декларация за приемане условията в предложения проект на договор – по
образец (Приложение №5)
10. Отделен запечатан непрозрачен плик /2бр./ с надпис "Ценово предложение за
обект № 2228 и обект №2229 (Приложение №6).
11. Декларация по образец за липса на задължения (Приложение №8);
12. Декларация по образец за
(Приложение №9).

оборудване

със

специално

работно

облекло

Комисията установи, че документите представени от кандидата „КАЛИ-85“
ЕООД са редовни и отговарят на изискванията на Продавача, на основание на което
единодушно реши
– допуска кандидата до следващия етап на търга с тайно наддаване за обекти №№
2228, 2229.
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2. В депозирания плик на кандидат с Вх. №2/16.02.2022 г. – „Палисандър“ ООД се
съдържат следните изискуеми документи, а именно:
1. Оферта по образец, съдържаща и опис на представените документи (Приложение
№1) за обекти №№ 2228, 2229
2. Документ за внесена гаранция за участие за съответния/те обекти - копие;
3. Декларации /2 бр./ от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3,
от Наредбата по образец (Приложение №2);
4. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от
ЗГ за съответната дейност –копие;
5. Удостоверение за регистрация на наетия лицензиран лесовъд в публичния
регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ - за
дейността планиране и организация на добива на дървесина –заверено копие;
6.

Документ за съответствие с международен стандарт /сертификат/, издаден от
независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или
преработка на дървесина /копие/.

7. Декларация, че кандидатът отговаря на техническите и квалификационни
изисквания на възложителя за изпълнение на дейностите – (Приложение №3),
8. Декларация за оглед на насажденията включени в обектите, за които кандидатът
участва–(Приложение №4)
9. Декларация за приемане условията в предложения проект на договор – по
образец (Приложение №5)
10. Отделен запечатан непрозрачен плик /2бр./ с надпис "Ценово предложение за
обекти №№ 2228, 2229 (Приложение №6).
11. Декларация по образец за липса на задължения (Приложение №8);
12. Декларация по образец за
(Приложение №9).

оборудване

със

специално

работно

облекло

Комисията установи, че документите представени от кандидата „Палисандър“
ООД са редовни и отговарят на изискванията на Продавача, на основание на което
единодушно реши
– допуска кандидата до следващия етап на търга с тайно наддаване за обекти №№
2228,2229.
3. В депозирания плик на кандидат с Вх. №3/16.02.2022 г. – „Балджиев-78“ ЕООД се
съдържат следните изискуеми документи, а именно:
1. Оферта по образец, съдържаща и опис на представените документи (Приложение
№1) за обекти №№ 2228, 2229.
2. Документ за внесена гаранция за участие за съответния/те обекти - копие;
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3. Декларации /1 бр./ от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3,
от Наредбата по образец (Приложение №2);
4. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от
ЗГ за съответната дейност –копие;
5. Удостоверение за регистрация на наетия лицензиран лесовъд в публичния
регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ - за
дейността планиране и организация на добива на дървесина –заверено копие;
6.

Документ за съответствие с международен стандарт /сертификат/, издаден от
независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или
преработка на дървесина /копие/.

7. Декларация, че кандидатът отговаря на техническите и квалификационни
изисквания на възложителя за изпълнение на дейностите – (Приложение №3),
8. Декларация за оглед на насажденията включени в обектите, за които кандидатът
участва–(Приложение №4)
9. Декларация за приемане условията в предложения проект на договор – по
образец (Приложение №5)
10. Отделен запечатан непрозрачен плик /2бр./ с надпис "Ценово предложение за
обекти №№ 2228, 2229(Приложение №6).
11. Декларация по образец за липса на задължения (Приложение №8);
12. Декларация по образец за
(Приложение №9).

оборудване

със

специално

работно

облекло

Комисията установи, че документите представени от кандидата „Балджиев-78“
ЕООД са редовни и отговарят на изискванията на Продавача, на основание на което
единодушно реши
– допуска кандидата до следващия етап на търга с тайно наддаване за обекти №№
2228, 2229.
4. В депозирания плик на кандидат с Вх. №4/16.02.2022 г. – ЕТ „Кемал Бозов“ се
съдържат следните изискуеми документи, а именно:
1. Оферта по образец, съдържаща и опис на представените документи (Приложение
№1) за обекти №№ 2228, 2229.
2. Документ за внесена гаранция за участие за съответния/те обекти - копие;
3. Декларации /1 бр./ от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3,
от Наредбата по образец (Приложение №2);
4. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от
ЗГ за съответната дейност –копие;
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5. Удостоверение за регистрация на наетия лицензиран лесовъд в публичния
регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл.235 от ЗГ - за
дейността планиране и организация на добива на дървесина –заверено копие;
6.

Документ за съответствие с международен стандарт /сертификат/, издаден от
независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или
преработка на дървесина /копие/.

7. Декларация, че кандидатът отговаря на техническите и квалификационни
изисквания на възложителя за изпълнение на дейностите – (Приложение №3),
8. Декларация за оглед на насажденията включени в обектите, за които кандидатът
участва–(Приложение №4)
9. Декларация за приемане условията в предложения проект на договор – по
образец (Приложение №5)
10. Отделен запечатан непрозрачен плик /2бр./ с надпис "Ценово предложение за
обекти №№ 2228, 2229 (Приложение №6).
11. Декларация по образец за липса на задължения (Приложение №8);
12. Декларация по образец за
(Приложение №9).

оборудване

със

специално

работно

облекло

Комисията установи, че документите представени от кандидата ЕТ „Кемал
Бозов“ са редовни и отговарят на изискванията на Продавача, на основание на което
единодушно реши
– допуска кандидата до следващия етап на търга с тайно наддаване за обекти №№
2228, 2229.
ІІ. Комисията пристъпи към втори етап от своята работа – отваряне на пликове с
надпис „Ценово предложение за обекти №№ 2228, 2229 /приложение № 6/ от
тръжните документи, обявяване на ценовите предложения на допуснатите
кандидати до участие и класиране за обектите по критерий – „най-висока
предложена цена”.
За обект № 2228, отдел/подотдел 14 „д“ в размер на 281,00 куб.м. дървесина с
начална цена от 12 443,43 без ДДС.
Допуснати са 4 /четири/ броя оферти, както следва:
№
по

Вход №

Име на кандидата

Предложена цена в
лева без ДДС.
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ред

1

1

„КАЛИ-85“ ЕООД – гр. Ракитово

27 700,00

2

2

„Палисандър“ ООД – гр. Ракитово

12 445,00

3

3

„Балджиев 78” ЕООД - гр.Ракитово

15 000,00

4

4

ЕТ „Кемал Бозов“ – гр. Сърница

20 510,00

След разглеждане на предложенията комисията направи следното класиране:
Обект

Класиран на
първо място
участник

„Кали-85”
2228

ЕООД
гр.Ракитово

Класиран на
второ място

Цена в лв. без ДДС

27 700,00 /двадесет и
седем хиляди и
седемстотин лева/

ЕТ „Кемал
Бозов“ – гр.
Сърница

Цена в лв. без ДДС

20 510,00 /двадесет
хиляди петстотин и
десет лева/

За обект № 2229, отдел/подотдел 18 „д“ и 145 „г“ в размер на 111,00 куб.м.
дървесина с начална цена от 5 049,32лв. без ДДС.
Допуснати са 4 /четири/ броя оферти, както следва:
№

Вход №

Име на кандидата

Предложена цена в
лева без ДДС.

по
ред
1

1

„КАЛИ-85“ ЕООД – гр. Ракитово

9 200,00

2

2

„Палисандър“ ООД – гр. Ракитово

5 050,00

3

3

„Балджиев 78” ЕООД - гр.Ракитово

10 111,00

4

4

ЕТ „Кемал Бозов“ – гр. Сърница

8 110,00

След разглеждане на предложенията комисията направи следното класиране:
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Обект

Класиран на
първо място
участник

Цена в лв. без ДДС

„Балджиев 78”
2229

гр.Ракитово

Цена в лв. без ДДС

„КАЛИ-85“
10 111,00 /десет хиляди
сто и единадесет лева/

ЕООД

Класиран на
второ място

9 200,00 /девет хиляди
и двеста лева/

ЕООД
гр.Ракитово

Настоящият протокол се състави на основание 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.
На основание чл.22, ал.13 от Наредбата, комисията предава настоящия
протокол, ведно с цялата документация от проведената процедура на Продавача,
за произнасяне в нормативно установения срок.
Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 6 от Наредбата в 5-дневен срок, след
издаване на заповедта на Директора за определяне на Купувач за съответния
обект, а когато издадената заповед съдържа разпореждане за предварителното й
изпълнение,

по

реда

на

Административнопроцесуалния

кодекс

/АПК/,

определения Купувач следва да представи на Продавача документите по чл. 35,
ал. 5 от Наредбата.
КОМИСИЯ:Председател:…………/п/*………………/инж.Георги Домусчиев/
Членове: 1…………………/п/*………………./Иванка Манолева/
2. …………………/п/*………………/Айше Кичикова/
3. …………………/п/*………………/Стефка Стойчева /
4. ………………/п/*…………………./Боряна Попова/
Предал : ……/п/*………
/инж. Георги Домусчиев/
Дата: 17.02.2022г.

Приел:……/п/*………
/ инж. Петър Мирчев/
Дата:17.02.2022г.

* Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общият
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
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