
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 
ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

.………………………………….. 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

 

Днес  17.02.2017г.  комисия назначена със Заповед  № РД 05-24/17.02.2017г.  на 

директора на ТП ДГС Провадия ,   в състав: 

Председател : 

инж. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД  -  началник отдел  ЦУ СИДП 

Секретар: заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

 

 Членове : 

1. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – икономист обществени поръчки ЦУ СИДП 

2. инж.  заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - зам.директор при ТП ДГС Провадия 

2. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - счетоводител при ТП ДГС Провадия 

 

          Се събра на заседание от 09.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Варна 

и проведе процедура – търг с явно наддаване за продажба от временен склад на прогнозни 

количества дървесина по сортиментна ведомост от годишен план за ползване на 

дървесина за 2017 година от държавни горски територии на ТП ДГС Провадия- Обект №1, 

обявен със Заповед  №РД 05-9/31.01.2017г .на Директора на ТП ДГС Провадия, във вр. 

Заповед №27/31.01.2017г. на Директора на СИДП ДП – гр. Шумен .  

         Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на горецитираната Наредба. 

 

             Предвид отсъствието на Г-жа Деница Атанасова- редовен член на комисията, 

участие в същата взе Г-н Кадир Чауш - резервен член, предварително определен със 

Заповед  № РД 05-24/17.02.2017г.  на директора на ТП ДГС Провадия 

 

                  ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

 

      На заседанието присъстваха следните лица, в чието присъствие, Комисията 

започна своята работа: 

1. Мерткан Вели Ахмед- законен представител на „Федон“ 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. 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. №330/16.02.2017г при ТП ДГС Варна. , час на постъпване на Офертата  

- 15.10 часа  

       „Федон“ ЕООД, ЕИК 148095322, седалище и адрес на управление: гр.Провадия, 

ул.“Ивайло“ №7, представлявано от управител заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

 

        Кандидата участва за Обект №1 ТП ДГС Провадия 

 

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: 

 

Офертата  отговаря 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 

посоченото в офертата на кандидата  ЕИК и не установи различия относно представените 

данни и посочените в регистъра. 

 

Офертата на кандидата с оглед изискванията на Възложителя и приложените 

към офертата списък , съдържа документи,  както следва: 

 

Относно кандидат №1- „Федон“ ЕООД: 

Офертата съдържа необходимите документи , съгласно предварително обявените 

условия и не са налице обстоятелства за отстраняване на участника. 

 

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

процедурата. 

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ В ЯВНИЯ ТЪРГ:  

„Федон“ ЕООД 

 

ВТОРИ ЕТАП от заседанието на комисията 

 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия: 



 

1. Провеждане на явния търг с допуснатите до участие кандидати . 

2. Изготвяне на протокол за действията на комисията и извършеното класиране в 

резултат на проведения явен търг 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

 

По точка Първа: 

Комисията разясни на кандидатите реда за провеждане на явния търг  , съгласно 

предварително обявените условия и разпоредбите на чл.61 и сл. 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, след 

което комисията предостави на всеки от участниците тръжни номера както следва: 

 

1. Кандидат №1 получи от комисията тръжен №1; 

Действията на комисията са публични. 

 

        По точка първа : Провеждане на явния търг с допуснатите до участие кандидати. 

 

         В резултат на проведения явен търг: 

Обект №1, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 548  , с начална цена   – 

39530,00  лв без ДДС и стъпка на наддаване –400,00 лева 

Участва   „Федон” ЕООД   

 

   Търгът се проведе при условията на чл.63, ал.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 

 

 В резултат на проведения явен търг  комисията обявява: 

 

       „Федон“ ЕООД, ЕИК 148095322, седалище и адрес на управление: гр.Провадия, 

ул.“Ивайло“ №7, представлявано от управител заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

за  кандидатът  спечелил търга по отношение на Обект № 1  

при цена 39530,00  лв без ДДС /тридесет и девет хиляди петстотин и тридесет лева / 

лв без ДДС 

 

Класиран на второ място : няма 

Отстранени кандидати : 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 съответния 

обект. 

 

Неразделна част от настоящият протокол е Тръжен лист. 

 

 

 

 

 



 

Настоящия протокол се представи на Възложителя на 20.02.2017 г., който в 

тридневен срок следва да издаде Заповед за определяне на класирането. 

 

КОМИСИЯ: 
 

Председател : подписано и заличено 

инж. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД -  началник отдел  ЦУ СИДП 

Секретар: подписано и заличено 

заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД -  

юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

Членове : 

заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - подписано и заличено 

икономист обществени поръчки ЦУ СИДП 

инж. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - подписано и заличено 

зам.-директор при ТП ДГС Провадия 

заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - подписано и заличено 

счетоводител при ТП ДГС Провадия 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: подписано и заличено  

ИНЖ. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД  

Директор на ТП „ДГС Провадия“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


