
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО 

Адрес: гр. Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А, тел.: 0884020518, e-mail: dgsmadjarovo@uidp-sliven.com 

 

 

изх.№АСД-06-419/17.10.2022г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

 

Днес 17.10.2022г., комисия назначена със Заповед №РД-10-140/17.10.2022г. на 

Директора на ТП ДГС Маджарово, в състав:  

 Председател:   1. инж. Соня Георгиева Бъчварова-Каратонева – зам. директор на ТП ДГС 

Маджарово;      

         Членове:   2. Анастасия Стефанова Йорданова – правоспособен юрист;                                                         

                           3. Ана Желязкова Георгиева –  гл. счетоводител на ТП ДГС Маджарово;  

                           4. инж. Кадрие Мустафа Карабаш – началник ГСУ на ТП ДГС Маджарово; 

                           5. Николай Стойчев Бечев – горски надзирател на ТП ДГС Маджарово  

се събра на заседание в 10:30 часа, в заседателната зала на ТП ДГС Маджарово, офис 

Харманли в гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №2 за да проведе обявения със Заповед 

№РД-10-122/29.09.2022г. открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на 

дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”Държавно 

горско стопанство Маджарово” ЛФ 2022 година по реда на 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. Предмет на 

конкурса са обекти № 2212 и №2213. 

Присъстваха  всички членове на комисията.  

Председателят откри заседанието в 10:30 часа и обяви: 

1.състава на комисията 

2.реда за провеждане на процедурата 

Определеното от Възложителя длъжностно лице да приема офертите на участниците, 

представи на председателя на комисията извлечение от регистъра на офертите, както и плика 

с подадените документи за участие в процедурата. До изтичане на указания срок, 17:00 часа 

на 14.10.2022г., е подаден 1 брой (един) плик с документи за участие в процедурата от 

следния участник, както следва: 

1. ”Джемко 03“ ЕООД, с.Долни Главанак, ЕИК: 200775620 – вх.№ ПО-06-

7/14.10.2022г. в 16:33ч.;  

След узнаване на участника, всички членове на комисията подписаха декларации, с 

които декларираха, че: 

- нямат материален интерес от възлагането на дейността на участниците, подали 

оферти за участие; 

- не са „свързани лица“ по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители или с 

членове на техните управителни или контролни органи; 

- ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в 

комисията. 

   Комисията установи, че в залата за провеждане на открития конкурс не присъства 

представител на участника. 



Комисията отвори плика с офертата на участника  и извърши проверка дали са 

оформени съгласно изискванията на Възложителя, както и наличието на всички изискуеми 

документи. 

”Джемко 03“ЕООД, с.Долни Главанак, ЕИК 200775620 е подал оферта за обекти 

№2212 и №2213, която е изготвена съгласно изискванията на Възложителя. Към офертата са 

приложени всички изискуеми документи. Участникът е декларирал, че отговаря на 

квалификационните и технически изисквания за изпълнение предмета на процедурата. 

Комисията извърши проверка в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите 

дали участника и наетия му лесовъд са регистрирани за изпълнение на дейности по добив на 

дървесина в регистрите по чл.241 и чл. 235 от Закона за горите, и дали тази регистрация е 

валидна. Установи се, че участника, както и лесовъда са вписани в съответния регистър на 

ИАГ и регистрацията е валидна. Комисията извърши проверка в Търговския регистър 

относно актуалното състояние на участника и се установи, че не е обявен в несъстоятелност 

или в ликвидация. Комисията направи разпечатка на банковата сметка на ТП ДГС 

Маджарово към момента на откриване на процедурата и извърши проверка дали е внесъл 

гаранция за участие. Установи се, че по банковата сметка на ТП ДГС Маджарово има 

постъпили суми от името на участника, с основание за превод - гаранция за участие за 

обектите, за които е подал оферта, и която не е по-малка от стойността на гаранциите за 

участие за тези обекти. Комисията допуска участника до участие в следващите етапи на 

процедурата. 

Приложените към офертата на участника документи са подробно описани в Таблица 

на приложените документи Регистър, която е неразделна част от настоящият протокол.  

След това комисията пристъпи към отваряне на пликовете „Ценово предложение” на 

допуснатия до участие в процедурата участник и извърши проверка дали ценовите 

предложения са изготвени съгласно изискванията на Възложителя. Установи се, че ценовите 

предложения на допуснатия участник отговарят на предварително обявените от Възложителя 

критерии.  

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете  с надпис „ценово предложение“, 

оценка и класиране, съгласно утвърдения със заповедта за откриване на процедурата 

критерий за оценка на офертите, който е „Най-ниска предложена цена”. 

Комисията извърши следното класиране по обекти, както следва: 

1.За Обект №2212: 

- Класиран на първо място - ”Джемко 03“ ЕООД, с.Долни Главанак, ЕИК: 

200775620 с предложена от него цена от 14787,00 лв. (четиринадесет хиляди  и седемстотин  

осемдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС, равна на началната за този обект.  

- Класиран на второ място – Няма.  

 2.За Обект №2213: 

- Класиран на първо място -”Джемко 03“ ЕООД, с.Долни Главанак, ЕИК: 

200775620 с предложена от него цена от 14043,00 лв. (четиринадесет хиляди  и четиридесет 

и три лева и нула стотинки) без ДДС;  

- Класиран на второ място – Няма. 

Въз основа на извършеното класиране и на основание чл.23 ал.1, т.1    

НУРВИДГТДОСПДНГП от Комисията: 

3.Предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обект №2212  в района на ТП ДГС Маджарово да 

бъде определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ и се сключи договор с участника “Джемко 03“ ЕООД, 

с.Долни Главанак, ЕИК: 200775620 с предложена от него най-ниска цена от 14787,00 лв. 

(четиринадесет хиляди  и седемстотин  осемдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС, 

равна на началната за този обект; 

6.Предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обект №2213 в района на ТП ДГС Маджарово да 

бъде определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ и се сключи договор с участника “Джемко 03“ ЕООД, 

с.Долни Главанак, ЕИК: 200775620 с предложена от него най-ниска цена 14043,00 лв. 

(четиринадесет хиляди  и четиридесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, равна на 

началната за този обект.   

   



С това приключи публичната част от работата на комисията.  

Комисията пристъпи към изготвяне на протокола за работата си във връзка с 

провеждане на процедурата. 

Протокола заедно с цялата документация събрана в хода на проведената процедура, 

бяха представени на Възложителя на 17.10.2022г. в 11:00 часа, за утвърждаване и за издаване 

на заповеди по чл.23, ал.1,т.1 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.  
 

 

КОМИСИЯ:    

Председател: 1.................П........................ 

     

Членове: 2...................П...................... 

          

3....................П..................... 

 

                        4......................П................... 

          

5......................П................... 

 

 

      УТВЪРДИЛ:     

      Директор на ТП ДГС Маджарово:............П.............. 

         (инж. Никола Павлов) 

 

Дата: 17.10.2022г.  


