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П Р О Т О К О Л 

 

 

 

        Днес  15.02.2018 г., комисия назначена със Заповед №30/15.02.2018г.  на зам.-

директора на ТП ДГС Провадия, по заместване съгласно заповед № О-35/30.01.2018 г. на 

директора на СИДП ДП Шумен,   в състав: 

Председател : 

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

Секретар: 

заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт  при ТП ДГС Провадия 

Членове : 

   заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - РСО при ТП ДГС Провадия 

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

   заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - лесничей   при ТП ДГС Провадия 

        

        Се събра на заседание от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Провадия  

и проведе процедура – ОТКРИТ КОНКУРС с предмет:  „Товарене , транспортиране до 

ТИР станция и претоварване на дървесина за нуждите на ТП ДГС Провадия “, 

обявен със Заповед  № 15/29.01.2018 г.на Директора на ТП ДГС Провадия вр. Заповед № 

56/29.01.2018 г. на Директора на СИДП ДП – гр. Шумен  ,по реда на 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, 

приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г. (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 

06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в 

сила от 02.12.2016г.)  

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на горецитираната Наредба.  

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

 

      На заседанието  присъстваха следните лица участници или техни изрично 

упълномощени представители: 

1. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - 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. № 217/13.02.2018г при ТП ДГС Провадия, час на постъпване на 

Офертата  - 15.10 часа  

 

  „Василев- 05” ЕООД, ЕИК заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД , вписана в ТР към Агенция 

по вписванията, с адрес на управление: заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, представлявано 

от управител заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 
Кандидатът участва за ОБЕКТ  1, ТП ДГС Провадия 

 

          Комисията подписа декларации, съгласно обстоятелствата по чл. 21, ал.6 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 

16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г.)  

 

Комисията извърши служебна проверка относно съответствие на кандидата с 

изискванията на конкурсните условията и проверка на офертата 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 приложеният 

към офертата  списък, съдържа документи,  както следва: 

Относно кандидат №1- „Василев- 05” ЕООД: 

         1. Заявление 

         2. Единен иденфикационен код за лицата регистрирани в Република 

България/декларация Приложение №2/,  

         3. Копие от документ за самоличност; 

 

 

 



          4. Декларация /Приложение №4/,  

          5.Плик „Предлагана цена”- отделен плик; 

          6.Документ за внесена гаранция за участие  

          7.Доказателства, че кандидатът притежава необходимата техника за извършване на 

дейността, снабдена с изправни и функциониращи устройства за позициониране и 

проследяване на движението им (GPS устройства) - заверено копие от: най- малко 2 бр. 

талони за рестрация на техниката, талон за преминал годишен технически преглед в сила 

към датата на провеждане на търга, документ, удостоверяващ монтирането и 

функционирането на GPS устройството на товарните превозни средства, които ще ползва 

за транспортиране на дървесина до ТИР станция, ведно с договор за наем, ако техниката 

се ползва под наем.  

8.Доказателства за наличие на работници, назначени на трудов договор, 

правоспособни да управляват МПС/техника за превоз на дървесина/  – най-малко  две 

лица. 

9.Доказателства за наличие на работници, назначени на трудов договор за 

претоварване на дървесина – най-малко  две лица. 

10.Заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за 

управление на МПС /техника за превоз на дървесина /- категория С. 

 

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„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 кандидата 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 обекта .  

 

 

 



Предложенията на участниците ще се оценяват и класират , при следните 

приоритети: 

 

Комисията оценява постъпилите предложения за обекта, при следния критерий – 

икономически най-изгодна оферта за съответния обект, при следните показатели: 

1. Предлагана цена – тежест 90,00 точки. 

Кандидатът предложил най-ниска цена в ценовото си предложение получава 

максимален брой точки – 90,00. Оценките на останалите кандидати се изчислява по 

следната формула: 

(Най-ниската предложена цена делено (/) на цената на съответния кандидат, умножено 

по (х) 90 (точки) равно (=) Оценката на съответния кандидат (брой точки по показател 

цена). 

Кандидатите не могат да предлагат цена, по-висока от началната цена за обекта. 

2. Наличие на собствена високо проходима техника за превоз на дървесина – 10 т.  

При представени документи за собственост на високо проходима техника за превоз на 

дървесина, кандидатът получава 10 т. 

Когато цялото или част от изискваното техническо оборудване е наето, участникът не 

получава точки. 

 

Комплексната оценка за всеки участник в процедурата се изчислява чрез сбора на 

оценките, получени по всеки показател: 

Комплексна оценка = оценка по т.1 + оценка по т.2  
Оценките за всеки отделен показател, както и общата оценка, се изчисляват с точност 

до втория знак след десетичната запетая. 

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните 

правила: при различия между сумите, изписани с цифри и думи, за вярно се приема 

изписаното с думи. 

Максималният брой точки, който може да получи участник в процедурата е 100,00 

точки. 

   

 

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. 

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

протокола и цялата документация на възложителя. 

По точка първа 

 Комисията премина към оценяване на допуснатите оферти  

 

За Обект №1: Прогнозно количество  в пр. куб.м.-  2330 куб м. ,   при пределна 

стойност за товарене, транспортиране и претовърване на разстояние до ТИР станция в 

размер на 25630,00  лева без ДДС  

 

Допуснати участници: №1 – „Василев- 05“ ЕООД 

         Ценова оферта на „Василев- 05“ ЕООД 

 



         Предлагана цена: 25630,00  /двадесет и пет хиляди шестотин и тридесет лева / лева 

без ДДС 

   Наличие на собствена високо проходима техника за превоз на дървесина- 2 бр 

 

        Оценка на офертата на „Василев - 05“ ЕООД: 

         /25630,00  :  25630,00  / х  90  = 90т. 

Наличие на собствена високо проходима техника за превоз на дървесина-10т 

    Комплексна оценка = 90т. + 10т. = 100т. 
 

Във връзка с така извършената оценка, Комисията взе единодушно следното 

решение: 

ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

 

ОБЕКТ № 1- ТП ДГС Провадия 

Прогнозно количество  в пр. куб.м.-  2330 куб м. ,   при пределна стойност за 

товарене, транспортиране и претовърване на разстояние до ТИР станция в размер на 

25630,00  лева без ДДС 

Е спечелен от кандидат №1 

 

  „Василев- 05” ЕООД, ЕИК заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД , вписана в ТР към Агенция 

по вписванията, с адрес на управление: заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, представлявано 

от управител - заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 
Предлагана цена: 25630,00  /двадесет и пет хиляди шестотин и тридесет лева / лева 

без ДДС 
 

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. 

Настоящия протокол се представи на Възложителя на 15.02.2018 г., който в 

тридневен срок следва да издаде Заповед за определяне на класирането . 

  

КОМИСИЯ: 

Председател: подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

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

Секретар: подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД -  юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

Членове : 

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

РСО при ТП ДГС Провадия 

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

Счетоводител при ТП ДГС Провадия 

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

лесничей при ТП ДГС Провадия 

 

 

 

 инж. подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

зам.- директор ТП ДГС Провадия                                              

съгл. з-д за заместване № О-35/30.01.2018 г.                                             

на Директора на СИДП ДП Шумен 

 


