
      МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО  СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

Днес  06.12.2016г.  комисия назначена със Заповед  № 174/06.12.2016г.  на 

зам.директора на ТП ДГС Провадия, по заместване, съгласно Заповед №О- 

254/22.11.2016г. на директора на СИДП ДП Шумен,  в състав: 

Председател : 

инж. Стоян Саров  -  Началник отдел ЦУ СИДП 

Секретар: 

Инж.Ив.Любенов – Експерт ЦУ СИДП 

Членове : 

1.Илина Стоянова – юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

2. Марин Маринов- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Провадия 

         3.Янка Тончева- лесничей  при ТП ДГС Провадия 

 

          Се събра на заседание от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Варна 

и проведе процедура – ОТКРИТ КОНКУРС с предмет:  „Продажба на стояща 

дървесина на корен, подпомагане на естественото възобновяване – чрез изсичане на 

подлес, в насаждения от годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. в горски 

територии – държавна собственост, стопанисвани и управлявани от ТП „ДГС 

Провадия“  за Обект №1, обявен със Заповед  №167/25.11.2016г.на Директора на ТП 

ДГС Провадия, във вр. Заповед № 335/25.11.2016г. на Директора на СИДП ДП – гр. 

Шумен . Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на горецитираната Наредба. 

 

         Предвид отсъствието на Г-жа Светлана Куцарова - редовен член на комисията, 

участие в същата взе Г-н Марин Маринов- резервен член, съгласно Заповед  № 

174/06.12.2016г.  на зам.директора на ТП ДГС Провадия 

          

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

 

      На заседанието присъстваха следните лица, в чието присъствие, Комисията 

започна своята работа: 

1. Мартин Владимиров Караджилов- законен представител на „Зелени балкани 

Провадия“ ЕООД 

2. Румен Милков Василев- законен представител на „Василев - 05“ ЕООД  

 

         І.Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията 

на предварително обявените от възложителя условия: 

 

            ПЪРВИ ЕТАП 

1. Получаване на Регистъра на  представените оферти, и подписване на  декларации 

от членовете на комисията. 

2.Проверка на офертите за съответствие с изискванията предварително обявените 

условия от външна страна. 



3. Отваряне на плика с офертата  и проверка за съдържанието  на документите, които 

съдържа, съгласно предварително обявените от Възложителя условия 

4. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата. 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка 1. Получаване на Регистъра на  представените оферти, и подписване на  

декларации от членовете на комисията. 

        1.Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, че за 

участие в процедурата са получени следните оферти: 

кандидат № 1 – вх. №1921/05.12.2016г при ТП ДГС Варна. , час на постъпване на 

Офертата  - 12.50 часа  

         „Зелени балкани Провадия“ ЕООД , седалище и адрес на управление: гр.Провадия, 

ул.“Дунав“ №46, ЕИК 202971296, представлявано от Мартин Владимиров Караджилов 

 
Кандидатът участва за ОБЕКТ 1– Позиция № 2 

кандидат № 2 – вх. № 1924/05.12.2016г при ТП ДГС Варна , час на постъпване на 

Офертата  - 12.57 часа  

  „Василев- 05” ЕООД  , седалище и адрес на управление: с.Тутраканци, общ.Провадия, 

ЕИК 103958070, представлявано от Румен Милков Василев 
Кандидатът участва за ОБЕКТ 1– Позиция № 1 

 

Комисията извърши служебна проверка относно съответствие на кандидатите с 

изискванията на конкурсните условията и проверка на офертите за съответствие с 

изискванията на  предварително обявените условия от външна страна. 

Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на 

предварително обявените условия: 

 

Всички оферти отговарят от външна страна на изискванията на предварително 

обявените условия. 

По точка 3. Отваряне на плика с офертата и проверка за съдържанието  на 

документите, които съдържа, съгласно предварително обявените  условия. 

Комисията извърши служебно проверка в ТР при Агенция по вписвания, съгласно 

посочените в офертите на кандидатите ЕИК и не установи различия относно 

представените данни и посочените в регистъра. 

 

Офертата на кандидатите с оглед изискванията на Възложителя и приложените 

към офертите списъци, съдържат документи,  както следва: 

Относно кандидат №1- „Зелени балкани Провадия“ ЕООД: 

Съдържанието на офертата отговаря  на Списъка с представените от кандидата 

документи и съотетства на конкурсните условия. 

Относно кандидат №2- „Василев- 05” ЕООД  : 

Съдържанието на офертата отговаря  на Списъка с представените от кандидата 

документи и съотетства на конкурсните условия. 

 

В  резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 

решение: 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, 

КАКТО СЛЕДВА: 

1. „Зелени балкани Провадия“ ЕООД 

2.„Василев- 05” ЕООД   

 



ВТОРИ ЕТАП от заседанието на комисията 

 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия: 

1. Отваряне на плика с предлаганата цена на допуснатите до участие кандидати и 

оценка на офертата  

2. Закриване на заседанието 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка Първа: 
Комисията разясни на кандидатите реда за провеждане на конкурса , съгласно 

предварително обявените условия, а  именно: 

В присъствието на всички допуснати кандидати, Комисията отваря пликовете с 

надпис ”Предлагана цена „ 

В плика с надпис „ Предлагана цена е приложено  Ценово предложение  

Комисията класира участниците в закрито заседание като определя класацията на 

офертите за съответната позиция .  

 

     Предложенията на участниците ще се оценяват и класират , при следните 

приоритети: 

Предложена най-висока цена за продажба на стояща дървесина на корен, общо 

за позицията в лева без, включен ДДС, като същата не може да бъде по-ниска от 

посочената в приложение 1, неразделна част от настоящите условия, начална прогнозна 

цена за продажба на дървесината. 

Разпределението на предлаганата цена за продажба дървесината на корен от 

конкретната позиция, спрямо единичната цена за конкретен сортимент, който ще се 

реализира, се извършва на база процентното съотношение между предложената от 

кандидата цена и определената от ДГС начална прогнозна цена за дървесината. 

Предложена най-ниска цена за извършване на дейност ПЕВ – изсичане на подлес, 

като същата не може да бъде по-висока от посочената в приложение 1, неразделна част 

от настоящите условия начална цена за изпълнение на дейността. 

Ценовите оферти се представят единствено и само по образеца, предложен в 

документацията. Други варианти на ценовата оферта, различни от образеца, не се 

допускат и при прилагането им същите няма да бъдат разглеждани и класирани. 

Оценка и класация на офертите: Предложенията на участниците ще се оценяват 

и класират по критерии икономически най-изгодна оферта, както следва: 

 

Офертите, се оценяват по следната формула: 

К =     А       . 90  +  В мин . 10  

        А макс.    В                    

 

Където: 

К – комплексна оценка 

А – предложена от кандидата цена за продажба на стояща дървесина на корен 

А макс. – предложена най-висока цена за продажба на дървесина на корен 

В мин. – предложена най-ниска цена за извършване на дейности ПЕВ – изсичане 

на подлес,  

В – предложена цена от съответния кандидат за извършване на дейности ПЕВ – 

изсичане на подлес. 

 

 



 

 

ТРЕТИ ЕТАП: 

 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията 

на предварително обявените от възложителя условия: 

1. Разглеждане  на допуснатите оферти, оценяване в съответствие с предварително 

обявените критерии и класиране на участниците по позиции. 

2. Приключване работата на комисията, закриване на заседанието и предаване  на 

протокола и цялата документация на възложителя. 

По точка първа 

 Комисията премина към оценяване и класиране на допуснатите оферти , както 

следва: 

 

Ценова оферта на „Зелени балкани Провадия“ ЕООД  

 

Относно втора позиция 

 

Предложение на кандидата: 

 

Вид дейност 
Прогнозно 

количество, 

пл.куб.м./дка 

Предлагана 

цена, лв., без 

ДДС 
Предлагана цена словом 

Продажба дървесина на корен 2867 154542,50  
Сто петдесет и четири хиляди 

петстотин четиридесет  и два лева 

и 50 ст   

Възлагане дейности в ДГТ 331  8025,06 
Осем хиляди двадесет и пет лева 

и 06 ст  

 

Ценова оферта на „Василев- 05“ ЕООД  

 

Относно първа позиция 

 

Предложение на кандидата: 

Вид дейност 
Прогнозно 

количество, 

пл.куб.м./дка 

Предлагана 

цена, лв., без 

ДДС 
Предлагана цена словом 

Продажба дървесина на корен 2883 155226,00  
Сто петдесет и пет хиляди двеста 

двадесет и шест лева  

Възлагане дейности в ДГТ 456 11450,16 
Единадесет хиляди четиристотин 

и петдесет лева и 16 ст  

 

Комисията извърши оценка , съгласно определените критерии по позиции, както 

следва: 

1.Оценка на офертата на „Зелени балкани Провадия“ ЕООД относно втора позиция: 

К =/154542,50 :  154542,50 / х  90  +  /  8025,06:  8025,06/ х 10 = 90+10 

К =100 т. 

 

         2.Оценка на офертата на „Василев- 05“ ЕООД относно първа  позиция: 

К =/155226,00 :  155226,00 / х  90  +  / 11450,16: 11450,16/ х 10 = 90+10 



К =100 т. 

 

Във връзка с така извършената оценка на офертите , Комисията 

 

ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ ПО ПОЗИЦИИ: 

 

ОБЕКТ № 1 , ПОЗИЦИЯ  1- ТП ДГС Провадия 

Прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 2883, с начална стойност 155226,00 

лева без ДДС и  площ за извършване на дейности по ПЕВ – 456 дка, с пределна стойност    

– 11450,16  лв без ДДС 

 

 Е спечелен от кандидат №2 

 

  „Василев- 05” ЕООД  , седалище и адрес на управление: с.Тутраканци, общ.Провадия, 

ЕИК 103958070, представлявано от Румен Милков Василев 

 
Предложена цена за продажба на дървесина на корен – 155226,00 / Сто петдесет и 

пет хиляди двеста двадесет и шест лева  / лева без ДДС 

Предложена цена за възлагане на дейности в ДГТ- 11450,16   / Единадесет хиляди 

четиристотин и петдесет лева и 16 ст  / лева без ДДС 

 

Класиран на второ място: няма 

 

ОБЕКТ № 1 , ПОЗИЦИЯ 2-  ТП ДГС Провадия 

Прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 2867, с начална стойност 

154542,50 лева без ДДС и  площ за извършване на дейности по ПЕВ - 331 дка, с пределна 

стойност    –  8025,06 лв без ДДС 

 

 Е спечелен от кандидат №1 

 

  „Зелени балкани Провадия“ ЕООД , седалище и адрес на управление: гр.Провадия, 

ул.“Дунав“ №46, ЕИК 202971296, представлявано от Мартин Владимиров Караджилов 

 
Предложена цена за продажба на дървесина на корен – 154542,50 / Сто петдесет и 

четири хиляди петстотин четиридесет  и два лева и 50 ст   / лева без ДДС 

Предложена цена за възлагане на дейности в ДГТ- 8025,06 / Осем хиляди двадесет 

и пет лева и 06 ст  / лева без ДДС 

 

Класиран на второ място: няма 

 

По точка Втора: 

След приключване на работата си, Комисията единодушно взе решение и предлага 

на Възложителя да сключи договор с участника  класиран  на първо място за съответната 

позиция. 

 

 
 

 

Настоящия протокол се предостави на Възложителя на 07.12.2016 г., който в 

тридневен срок следва да издаде заповед за определяна на класирането.        



 

КОМИСИЯ: 

 

Председател : подписано и заличено 

инж. Стоян Саров  -  началник отдел при ЦУ СИДП 

Секретар: подписано и заличено 

Инж.Иван Любенов – експерт при ЦУ СИДП 

Членове : 

Илина Стоянова - подписано и заличено 

юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

Марин Маринов - подписано и заличено  

ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Провадия 

Янка Тончева - подписано и заличено 

лесничей  при ТП ДГС Провадия 

 

 

 

 

 

подписано и заличено              
УТВЪРДИЛ: инж. Христина Манолова  

ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

07.12.2016 г. 

Съгласно заповед за заместване № О-254/22.11.2016 г. 

                            На Директора на СИДП ДП Шумен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


