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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
Териториално поделение „Държавно ловно стопанство  Ропотамо”  

________________________________________________________________ 
Адрес: гр. Бургас, ПК 8008, к/с“Изгрев“, адм.сграда №170, тел. 056/521006, факс 056/521006, e-mail: dlsropotamo@uidp-sliven.com 

 

 

Вх.№ ОД-03-131/06. 12. 2021г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ , 

        Директор : заличено 

         / инж. Георги Гагов/ 

 

        Дата : 06. 12. 2021г. 

 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес, 03. 12. 2020год., Комисия, назначена със Заповед № РД 10-213/ 03. 12. 2021год. на 

Директора на ТП „ ДЛС Ропотамо” в състав : 

 

Председател : инж. Любомир Пашкулев-зам.директор в ТП»ДЛС Ропотамо» 

Членове           Златина Величкова-гл.счетоводител в ТП ДЛС Ропотамо 

                          Мария Томова-юрисконсулт в ТП“ДЛС Ропотамо 

Резервни членове : т.л. Красимира Дандаринова-технолог ЛКМ в ТП ДЛС Ропотамо 

                                 Ирина Недялкова-счетоводител в ТП ДЛС Ропотамо 

 

се събра, за да разгледа постъпилите оферти от кандидати за участие в открит конкурс за 

възлагане на добива на дървесина в обекти  № 2201, 2202, 2203. Присъстваха всички основни 

членове на комисията.  

 

След представяне на извлечение от регистъра за предложенията от кандидатите, Комисията 

установи, че в срока, указан Заповед № РД 10-200/16. 11. 2021год. на Директора на ТП „ДЛС 

Ропотамо„ са  постъпили оферти от следните участници: 

 

1. Оферта, вх.№ ОД 03-16/02. 12. 2021год., подадена от Леспром 2008 ЕООД в 15.14ч.-участва 

за обект 2202; 

2. Оферта, вх.№ ОД 03-17/02. 12. 2021год., подадена от Примо транс ЕООД в 15.42ч.-участва за 

обекти 2201, 2202, 2203; 

3. Оферта, вх.№ ОД 03-18/02. 12. 2021год., подадена от Грийн хоуп 2021 ЕООД в 15.44ч.-

участва за обект 2201; 

4. Оферта, вх.№ ОД 03-20/02. 12. 2021год., подадена от Грийн хоуп 2021 ЕООД в 15.47ч.-

участва за обект 2203; 

5. Оферта, вх.№ ОД 03-24/02. 12. 2021год., подадена от Комодор ЕООД в 15.53ч.-участва за 

обект 2201, 2202, 2203; 

След като председателят на комисията  обяви регистрираните участници, всички членове на 
комисията попълниха декларациите по чл. 21, ал.6 от Наредбата. Няма основание за отвод на 
председателя или членовете на комисията. 

Комисията  направи служебна проверка  за постъпили гаранции за участие от регистрираните 

участници  по сметката на стопанството в срока, указан в заповедта за откриване на процедурата и 

Условията за участие. След проверка в сметката на стопанството бе установено, че в указаният 

срок са постъпили гаранции за участие от всички кандидати, като кандидат №1 е внесъл гаранция 

http://www.uidp-sliven.com/


гр. Бургас, ж.к.“Изгрев“, адм.сграда №170, тел. (+35956) 521006, факс (+35956) 521006, интернет адрес: www.uidp-sliven.com 

за обект 2202, кандидат №2 е внесъл гаранция за обекти 2201, 2202, 2203, кандидат №3 е внесъл 

гаранция за обекти 2201 и 2203 и кандидат №4 е внесъл гаранция за обекти 2201, 2202 и 2203. 

Комисията извърши служебна проверка в Агенция по вписвания, за да провери настоящата 

регистрация на седалищата на участниците с оглед на това, че се провежда открит конкурс за 

възлагане на добива на дървесина на местни търговци. От проверката се установи, че всички 

участници са регистрирани в общини, в които попада територията на ТП“ДЛС Ропотамо“ и 

отговарят по този показател на изискванията на чл.38 от Наредбата. 

 

Комисията извърши проверка в публичния регистър на ИАГ, за да удостовери, дали 

удостоверенията на лесовъдска практика са валидни към момента на обявяване на процедурата. 

След проверката Комисията установи, че всички участници имат валидни удостоверения за 

упражняване на лесовъдска практика, вкл.за дейността, предмет на процедурата. 

          В обявеният час за провеждане на процедурата  се яви представител на „Примо транс“ЕООД- 

Снежа Маринова, надлежно упълномощена с пълномощно. 

             Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете с документи по реда на 
подаването им. Първо бе отворен плика с документи на участник №1- „Леспром 2008“ЕООД. 
Пликът е надписан съобразно изискванията, непрозрачен и с ненарушена цялост. След като бе 
отворен, комисията установи наличието на следните документи: 

документ наличност 

Заявление за участие да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 „а“-„е“- 

Приложение №2 

да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 «б», «в», «г», «д», 

«ж», «з», «и»-Приложение №3 

да 

Декларация за внесена гаранция за участие и техническо оборудване за 

изпълнение-Приложение №4 

да 

Декларация за оглед на обекта-Приложение №6 да 

Декларация, че кандидата не е извършвал дейност в горите– образец №5 не 

Декларация за съгласие за обработка на лични данни- Приложение №9 да 

Търговска репутация да 

Документ по чл.115, ал.2 от Закона за горите да 

Плик „ предлагана цена „ Да 

Заключение на Комисията: Участникът е представил всички необходими документи за участие. 

Допуска се до разглеждане на ценовото предложение за обект 2202.  

Втори бе отворен плика с документи на участник №2- „Примо транс“ЕООД. Пликът е надписан 

съобразно изискванията, непрозрачен и с ненарушена цялост. След като бе отворен, комисията 

установи наличието на следните документи: 

документ наличност 

Заявление за участие да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 „а“-„е“- 

Приложение №2 

да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 «б», «в», «г», «д», 

«ж», «з», «и»-Приложение №3 

да 

Декларация за внесена гаранция за участие и техническо оборудване за 

изпълнение-Приложение №4 

да 

Декларация за оглед на обекта-Приложение №6 да 

Декларация, че кандидата не е извършвал дейност в горите– образец №5 не 

Декларация за съгласие за обработка на лични данни- Приложение №9 да 
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Търговска репутация да 

Документ по чл.115, ал.2 от Закона за горите да 

Плик „ предлагана цена „ Да 

Пълномощно и лична карта на управителя да 

Копия от преводни нареждания за трите обекта-внесени гаранции да 

 

Заключение на Комисията: Участникът е представил всички необходими документи за участие. 

Допуска се до разглеждане на ценовите предложения за обекти 2201, 2202, 2203; 

 

Комисията отвори двата плика с документи на участник №3- „Грийн хоуп 2021“ЕООД. 

Пликовете са надписани, непрозрачни и с ненарушена цялост. Участникът е подал отделни оферти 

за обекти 2201 и 2203. Комисията разгледа отделно подадените оферти, като установи наличието 

на  следните документи: 

ЗА ОБЕКТ 2201 

документ наличност 

Заявление за участие да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, 

ал.1, т.3 „а“-„е“- Приложение №2 

да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, 

ал.1, т.3 «б», «в», «г», «д», «ж», «з», «и»-

Приложение №3 

да 

Декларация за внесена гаранция за участие и 

техническо оборудване за изпълнение-

Приложение №4 

Да - за наличие на 2 броя наети 

работници на длъжността Секач-

моторист, 2 броя собствена техника 

и предпазни средства за 2-ма 

работника 

Декларация за оглед на обекта-Приложение №6 да 

Декларация – образец №5 да 

Декларация за съгласие за обработка на лични 

данни- Приложение №9 

да 

Търговска репутация не 

Плик „ предлагана цена „ Да-за обект 2201 

Документ по чл.115, ал.2 от Закона за горите не 

Копие от преводното нареждане на гаранцията за 

обект 2201 

да 

Копия от закупени моторни триони и защитно 

облекло  

да 

 

Заключение на комисията: Участникът е приложил декларация, образец №2 извън образците, 

които са приложения към документацията участие,  която съответства на образец №9. 

Участникът е декларирал наличие на трудов ресурс за изпълнение на услугата- 2-ма работника, 

техническо оборудване – два броя и защитни и предпазни средства –за двама работника. 

Участникът не е изпълнил изискването на Възложителя за  минимум 5 работника, 5 моторни 

триона и защитни и предпазни средства за петима работника и в тази част офертата му не отговаря 

на поставените условия за участие. 

Участникът е представил писмо, датирано от 29. 09. 2021год.от „Алфа Куолити 

Сертификация“ЕООД, в което се удостоверява, че участникът е стартирал процедура по 

първоначална сертификация на системата за управление на качеството и предстои провеждане на 

сертификационен одит. Този документ не доказва, че участникът отговоря на условията на чл.115 

от Закона за горите и на Условията на Възложителя за провеждане на процедурата. Представеното 

писмо единствено удостоверява, че е започнала процедура по сертифициране, но същата към 
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откриване на настоящата процедура за възлагане на добива на дървесина все още не е 

приключила, т.е. липсва издаден сертификат на участника. 

С оглед на установените обстоятелства, Комисията приема, че офертата на участника е 

нередовна и същия следва да бъде отстранен от участие в процедурата. В този случай плика 

с ценовото предложение няма да се отваря и ще бъде приобщено към офертата. 

 

ЗА ОБЕКТ 2203 

документ наличност 

Заявление за участие да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, 

ал.1, т.3 „а“-„е“- Приложение №2 

да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, 

ал.1, т.3 «б», «в», «г», «д», «ж», «з», «и»-

Приложение №3 

да 

Декларация за внесена гаранция за участие и 

техническо оборудване за изпълнение-

Приложение №4 

Да-за наличие на 2 броя наети 

работници на длъжността Секач-

моторист, 2 броя собствена техника 

и предпазни средства за 2-ма 

работника 

Декларация за оглед на обекта-Приложение №6 да –за обект      2022                                                                                      

Декларация – образец №5 да 

Декларация за съгласие за обработка на лични 

данни- Приложение №9 

да 

Търговска репутация не 

Плик „ предлагана цена „ Да-за обект 2203. Извън плика в 

оферата, заедно с останалите 

документи се намира второ ценово 

предложение за същия обект 

Документ по чл.115, ал.2 от Закона за горите не 

Копие от преводното нареждане на гаранцията за 

обект 2203 

да 

Копия от закупени моторни триони и защитно 

облекло  

да 

 

Заключение на комисията: Участникът е приложил декларация, образец №2 извън образците, 

които са приложения към документацията участие,  която съответства на образец №9. 

Участникът е декларирал наличие на трудов ресурс за изпълнение на услугата- 2-ма работника, 

техническо оборудване – два броя и защитни и предпазни средства –за двама работника. 

Участникът не е изпълнил изискването на Възложителя за поне минимум 5 работника, 5 моторни 

триони и защитни и предпазни средства за петима работника и в тази част офертата му не отговаря 

на поставените условия за участие. 

Участникът е представил декларация, приложение №6, като в нея е цитирал, че е извършил оглед 

на обект 2022. Комисията приема този документ за неотносим към процедурата в частта на т.2 от 

декларацията, тъй като обекта, за който участникът участва е обект 2203, а не 2022. 

Участникът е приложил към офертата си Ценова оферта/с общите документи, без да е поставена в 

запечатан и надписан плик/, която съобразно правилата в Наредбата и Условията за участие следва 

да бъде в запечатан, отделен от останалите документи плик. С това са нарушени правилата на 

Възложителя за вида, в който трябва да бъде представена ценовата оферта. Представена е още 

една ценова оферта в запечатан плик, но наличието на друга с общите документи е в нарушение на 

Условията на възложителя. 
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Участникът е представил писмо, датирано от 29. 09. 2021год.от „Алфа Куолити 

Сертификация“ЕООД, че участникът е стартирал процедура по първоначална сертификация на 

системата за управление на качеството и предстои провеждане на сертификационен одит. Този 

документ не доказва, че участникът отговоря на условията на чл.115 от Закона за горите и на 

Условията на Възложителя за провеждане на процедурата. Представеното писмо единствено 

удостоверява, че е започнала процедура, но същата към откриване на настоящата процедура за 

възлагане на добива на дървесина все още не е приключила, т.е. липсва сертификат по чл.115 от 

ЗГ. 

С оглед на установените обстоятелства, Комисията приема, че офертата на участника е 

нередовна и същия следва да бъде отстранен от участие в процедурата. В този случай плика 

с ценовото предложение няма да се отваря и ще бъде приобщено към офертата. 

 

Комисията отвори  плика с документи на участник №4- „Комодор“ЕООД. Пликът е надписан 

съобразно изискванията, непрозрачен и с ненарушена цялост. След като бе отворен, комисията 

установи наличието на следните документи: 

документ наличност 

Заявление за участие Да-за обекти 

2201, 2202, 

2203 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 „а“-„е“- 

Приложение №2 

да 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 «б», «в», «г», «д», 

«ж», «з», «и»-Приложение №3 

да 

Декларация за внесена гаранция за участие и техническо оборудване за 

изпълнение-Приложение №4 

да 

Декларация за оглед на обекта-Приложение №6 да-за обекти 

2201, 2202 и 

2203 

Декларация, че кандидата не е извършвал дейност в горите– образец №5 не 

Декларация за съгласие за обработка на лични данни- Приложение №9 да 

Търговска репутация да 

Документ по чл.115, ал.2 от Закона за горите да 

Плик „ предлагана цена „ Да-за обект 

2203 

 

Заключение на Комисията: Участникът е представил всички необходими документи за участие 

за обект 2203. Допуска се до разглеждане на ценовите предложения за същия. Отстранява се от 

участие и класиране за обекти 2201 и 2202 поради липса на пликове „Предлагана цена“ за 

обектите; 

 

ВТОРИ ЕТАП- ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Председателят на комисията започна с отварянето на  пликовете с ценовите оферти на 

допуснатите участници по реда на тяхното регистриране. Пликовете са непрозрачни, запечатани, с 

ненарушена цялост. След като бяха отворени, комисията установи следното: 

За обект 2201 участва „Примо транс“ЕООД. При   първоначална цена от  18775.00/ осемнадесет 

хиляди седемстотин седемдесет и пет лева/без ДДС, участникът предлага цена от 

12879.00лв./дванадесет хиляди осемстотин седемдесет и девет лева/без ДДС. 
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За обект 2202 участват „Примо транс“ЕООД и „Леспром 2008“ЕООД.  При   първоначална 

цена от  27000лв./двадесет и седем хиляди  лева/без ДДС, участниците са предложили следните 

цени: 

 „Примо транс“ЕООД  предлага цена от 19039.00лв./деветнадесет хиляди тридесет и девет 

лева/без ДДС; 

 „Леспром 2008“ЕООД  предлага цена от 26940лв./двадесет и шест хиляди деветстотин и 

четиридесет лева/без ДДС 

 

За обект 2203 участват „Примо транс“ЕООД и „Комодор“ЕООД.  При   първоначална цена от  

22200.00лв./двадесет и две хиляди  лева/без ДДС, участниците са предложили следните цени: 

 „Примо транс“ЕООД предлага цена от 14756.00лв./четиринадесет хиляди седемстотин 

петдесет и шест лева/без ДДС; 

 „Комодор“ЕООД предлага цена от 22200.00лв./двадесет и две хиляди и двеста лева/без 

ДДС; 

С оглед гореизложеното Комисията извърши следното класиране : 

 
 

1. ОБЯВЯВА ЗА КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО И ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

на обект 2201  «Примо транс»ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Приморско, ул.»Опълченска»№3, ЕИК202245032, представлявано от Константин 

Иванов в качеството си на управител при предложена от него цена от 

12879.00лв./дванадесет хиляди осемстотин седемдесет и девет лева/без ДДС. 

2. Класиран на второ място-няма 

3. Отстранява от участие „Грийн хоуп 2021“ЕООД, ЕИК206619082, със седалище и 

адрес на управление: гр. Приморско, ул.“Славянска“№3, представлявано от Ивелина 

Кондова в качеството и на управител.  

Мотиви за отстраняване: Офертата не отговаря на обявените условия на Възложителя, 

същата е непълна. Не са спазени поставените условия на Възложителя за вида и начина 

на представяне на документите. 

Участникът е декларирал наличие на трудов ресурс за изпълнение на услугата- 2-ма 

работника, техническо оборудване – два броя и защитни и предпазни средства –за двама 

работника. Участникът е представил писмо, датирано от 29. 09. 2021год.от „Алфа 

Куолити Сертификация“ЕООД, в което се удостоверява, че участникът е стартирал 

процедура по първоначална сертификация на системата за управление на качеството и 

предстои провеждане на сертификационен одит. Липсва издаден сертификат от 

компетентен орган. 

Основание за отстраняване: чл.22, ал.4, т.1 и т.3, предложение първо и второ 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 и т.2 от Раздел IV на Условията за провеждане на процедурата 

 

4. Отстранява от участие «Комодор»ЕООД, ЕИК 102872614 със седалище и адрес на 

управление: с. Ново Паничарево, община Приморско, представлявано от Аргир 

Гилмановски в качеството си на управител. 

Мотиви за отстраняване- Участникът е представил оферта, която е непълна- липсва  

плик «Ценово предложение»за обекта; 
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Основание за отстраняване: чл.22, ал.4, т.1 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 и т.2 от Раздел IV на Условията 

за провеждане на процедурата 

 

5. ОБЯВЯВА ЗА КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО И ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

на обект 2202  «Примо транс»ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Приморско, ул.»Опълченска»№3, ЕИК202245032, представлявано от Константин 

Иванов в качеството си на управител при предложена от него цена от Примо 

транс“ЕООД от 19039.00лв./деветнадесет хиляди тридесет и девет лева/без ДДС; 

6. Класира на второ място „Леспром 2008“ЕООД, ЕИК 2003207141, със седалище и 

адрес на управление: с. Писменово, община Приморско, представлявано от Костадин 

Иванов в качеството му на управител при предложена от него цена от 

26940лв./двадесет и шест хиляди деветстотин и четиридесет лева/без ДДС 

7. Отстранява от участие «Комодор»ЕООД, ЕИК 102872614 със седалище и адрес на 

управление: с. Ново Паничарево, община Приморско, представлявано от Аргир 

Гилмановски в качеството си на управител. 

Мотиви за отстраняване- Участникът е представил оферта, която е непълна- липсва  

плик «Ценово предложение»за обекта; 

Основание за отстраняване: чл.22, ал.4, т.1 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 и т.2 от 

Раздел IV на Условията за провеждане на процедурата 

 

8. ОБЯВЯВА ЗА КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО И ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

на обект 2203  «Примо транс»ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Приморско, ул.»Опълченска»№3, ЕИК202245032, представлявано от Константин 

Иванов в качеството си на управител при предложена от него цена от 

14756.00лв./четиринадесет хиляди седемстотин петдесет и шест лева/без ДДС; 

9.  Класира на второ място «Комодор»ЕООД, ЕИК 102872614 със седалище и адрес на 

управление: с. Ново Паничарево, община Приморско, представлявано от Аргир 

Гилмановски в качеството си на управител при предложена от него цена от 

22200.00лв./двадесет и две хиляди и двеста лева/без ДДС; 

10. Отстранява от участие „Грийн хоуп 2021“ЕООД, ЕИК206619082, със седалище и 

адрес на управление: гр. Приморско, ул.“Славянска“№3, представлявано от Ивелина 

Кондова в качеството и на управител.  

Мотиви за отстраняване: Офертата не отговаря на обявените условия на Възложителя, същата е 

непълна. Не са спазени поставените условия на Възложителя за вида и начина на представяне на 

документите. 

Участникът е декларирал наличие на трудов ресурс за изпълнение на услугата- 2-ма работника, 

техническо оборудване – два броя и защитни и предпазни средства –а двама работника.  

Участникът е представил декларация, приложение №6, като в нея е цитирал, че е извършил оглед 

на обект 2022. Комисията приема този документ за неотносим към процедурата в частта на т.2 от 

декларацията, тъй като обекта, за който участникът участва е обект 2203, а не 2022. 

Участникът е приложил към офертата си Ценова оферта, която съобразно правилата в Наредбата и 

Условията за участие следва да бъде в запечатан, отделен от останалите документи плик. С това са 

нарушени правилата на Възложителя за вида, в който трябва да бъде представена ценовата оферта. 

Представена е още една ценова оферта в запечатан плик, но наличието на друга с общите 

документи е в нарушение на Условията на възложителя. 
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Участникът е представил писмо, датирано от 29. 09. 2021год.от „Алфа Куолити 

Сертификация“ЕООД, в което се удостоверява, че участникът е стартирал процедура по 

първоначална сертификация на системата за управление на качеството и предстои провеждане на 

сертификационен одит. Липсва издаден сертификат от компетентен орган. 

Основания за отстраняване: Основание за отстраняване: чл.22, ал.4, т.1 и т.3, предложение 

първо и второ 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 и т.2 от Раздел IV на Условията за провеждане на процедурата 

 

С така направеното класиране работата на Комисията приключи. Съгласно Заповед №РД 

10-113/03. 12. 2021год., протоколът, ведно с цялата документация се предава на Директора 

на  ДЛС Ропотамо за утвърждаване. 

 

 

 

Настоящият протокол се  състави в 2 екземпляра- един за архива на процедурата и един за 

деловодството 

КОМИСИЯ : 

 

Председател:   инж. Любомир Пашкулев - заличено                    

 

                       1. Златина Величкова - заличено 

 

Членове          2. Мария Томова- заличено      
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