
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО   

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ” 

Гр.Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42176, факс 0518/42170 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 
На  09.03.2022 г.  от 10.30 часа, комисия назначена със Заповед № 99/09.03.2022 г. на 

директора на ТП ДГС Провадия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – зам.-директор при ТП ДГС 

Провадия 

ЧЛЕНОВЕ:  

1.  заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - РСО главен счетоводител при ТП ДГС Провадия 

2.  заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

          Се събра на заседание в административната сграда на ТП ДГС Провадия, гр.Провадия, 

кв.Север, за да проведе процедура – ОТКРИТ КОНКУРС с предмет: „Възлагане на добива 

на дървесина и извършване на дейности по ПЕВ чрез изсичане на подлес, от горските 

насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС 

Провадия“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на 

технологичен план за добив на дървесина“ 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,  обявен със 

Заповед № 61/18.02.2022г., на зам.-директора на ТП ДГС Провадия, по заместване съгласно 

Заповед №122/15.02.2022г, на директора на СИДП ДП Шумен, във вр. със Заповед 

№127/17.02.2022 г.. за оправомощаване на Директора на СИДП ДП гр.Шумен 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

На заседанието на комисията е налице присъствие на лица, заявили участие в 

процедурата, съгласно присъствен лист. 

1.Мартин Караджилов - законен представител на Зелени балкни Провадия ЕООД. 

Забележка: Представител на участника се яви на заседанието на комисията на 

09.03.2022г. в 11,03 часа. 

 

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

предварително обявените от възложителя условия: 

            ПЪРВИ ЕТАП 

1. Получаване на Списъка с участниците и 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 Списъка с участниците и 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 съгласно входящ регистър на 

постъпилите заявления и представения списък: 



участник  №1 – вх. №449/28.02.2022г. при ТП ДГС Провадия, час на постъпване   -15,45  часа            

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

основание чл. 59 от ЗЗЛД, ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от 

Управител заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

        Участва за Обект №2210, ТП ДГС Провадия 
 

участник  №2 –вх. №497/07.03.2022г. при ТП ДГС Провадия, час на постъпване   -14,50  часа  

       „Василев 05“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от 

ЗЗЛД,    ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД 
        Участва за Обект №2211, ТП ДГС Провадия 
 

участник  №3 –вх. №506/08.03.2022г. при ТП ДГС Провадия, час на постъпване   -16,00  часа  

       „Еси-лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, 

ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, представлявано от Управител заличено на основание 

чл. 59 от ЗЗЛД 
        Участва за Обект №1, №2, 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 - 

Приложения от №1 до №3  

        Преди да пристъпи към отваряне на пликовете с оферти по реда на тяхното постъпване, 

Председателят на  Комисията докладва, че на 09.03.2022 г. в 10.21 часа  по електронна поща 

на ТП ДГС Провадия – dgs.provadia@dpshumen.bg е постъпила жалба от управителя на 

„Зелени балкани Провадия“ ЕООД гр.Провадия, заведена в деловодството на ТП ДГС 

Провадия с вх.№ 508/09.03.2022 г., с която моли провеждането на процедурата за обект 2210 

да бъде прекратено поради основателни съмнения за извършени нарушения, които не могат 

да бъдат отстранени, при следните мотиви: 

        „Във връзка с провеждането на открит конкурс за добив на дървесина за обект 2210 на 

ТП ДГС Провадия, който ще се проведе днес на 09.03.2022г от 10,00 часа, ви уведомявам, че 

като участник, подал оферта, имам основателни съмнения да считам, че депозираното от мен 

заявление и документи в запечетан плик е било отворено, а ценовата ми оферта също е била 

отворена и видяна от представител на „Еси лес“ ЕООД, която също е подала документи за 

участи за този обект. 

      Офертата на Еси лес ЕООД е подадена във време, в което не е имало деловодител в 

стопанството или лице, което да го замества по надлежен ред, т.к. всички служители на 

стопанството са заминали да празнуват по случай осми март. Лицето Хюсеин Ибов се е 

възползвал от това обстоятелство и е предоставил оферта с по-ниска цена. В тази връзка, моля 

провеждането на процедурата за този обект да бъде прекратена поради основателни съмнения 

за извършени нарушения, които не могат да бъдат отстранени.“ 

      След разглеждане на така подадената жалба, Комисията счита същата за неоснователна, 

поради следното: 

      Комисията извърши проверка на целостта от външна страна на плика с офертата на 

участника „Зелени балкани Провадия“ ЕООД и установи, че същият е с ненарушена цялост и 

запечатан и не са налице следи от отварянето му. 

      За посоченото действие е изготвен протокол за направен оглед от 09.03.2022г. с приложен 

снимков материал. 

       На следващо място,  постъпилите оферти в ТП ДГС Провадия се съхраняват в каса, 

находяща се в кабинета на директора на стопанството и същите се предават на председателя 

на комисията в деня на провеждане на процедурата. 

      Предвид посоченото по един категоричен начин става ясно, че не са налице извършени 

действия по отварянето на офертата преди датата и часа за  провеждане на процедурата. 

       В този смисъл,  на явилия се представител  на участника „Зелени балкани Провадия“ 

ЕООД  му бе представен плика с офертата, за да извърши оглед и да се убеди, че не са 
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извършени действия по отварянето му, след което същия напусна откритото заседание на 

комисията. 

 

Комисията продължи своята работа, като извърши действия по отваряне на пликовете с 

офертите по реда на постъпването им и проверка за съдържанието на документите, които 

съдържат, съгласно предварително обявените  условия. 

 

Офертата на кандидатите с оглед изискванията на Възложителя съдържат документи,  

както следва: 

 

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

            1. Заявление за участие за Обект №2210– оригинал; 

            2 Декларация по образец № 1 в оригинал;  

            3.Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни  по 

образец №3 в оригинал; 

            4..Отделен запечетан плик – ценово предложение  за обект №2210 

            5.Попълнена Декларация по образец №4, на която липсва положен подпис на 

декларатора.  

            6.Извлечение от Търговския регистър по ЕИК на дружеството; 

            7.Извлечение от регистър на ИАГ 

          Относно представената оферта, Комисията констатира, че участникът «Зелени балкани 

Провадия» ЕООД не е представил всички изискуеми документи, съгласно конкурсната 

документация, т.к. от представената към заявлението за участие Декларация по Образец №4 

за изпълнение на изискванията поставени от Възложителя на основание чл.15, ал.4, т.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, а именно: търговеца да няма задържана гаранция, поради извършен едностранен 

отказ да сключи договор по реда на провеждане на процедурата, по която е определен за 

изпълнител или да няма задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно 

неизпълнение договор за възлагане и/или покупко-продажба на дървесина по процедури 

проведени по реда на: чл.10, ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП,  
е видно, че не е налице положен подпис на декларатора- управителя/представляващия 

търговеца участник, което в конкретния случай се приема  за  липса на представен 

документ. 
 

        Относно участник №2- „Василев 05“  ЕООД: 

            1. Заявление за участие за Обект №2211– оригинал; 

            2 Декларация по образец № 1 в оригинал;  

            3.Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни по 

образец №3 в оригинал; 

            4..Отделен запечетан плик – ценово предложение  за обект №2211 

            5.Декларация по образец №4 в оригинал 

 Относно представената оферта, Комисията констатира, че участникът «Василев-05»  

ЕООД е представил всички изискуеми документи, съгласно конкурсната документация, но в 

Декларация №1, т.10.3. не е посочил номер на удостоверение по отношение наличието на 

лице с лесовъдско образование, отговарящо на условията на чл.235 от ЗГ, изискване 

съгласно т.6.3.2 от Условията за провеждане на процедурата да има необходимият 

минимален брой наети на трудов договор квалифицирани работници и специалисти, а 

именно  специалист, регистриран по реда на чл.235 от ЗГ - 1бр. 

 

Относно участник №3- „Еси-лес“  ЕООД: 

            1. Заявление за участие за Обект №1 и №2– оригинал; 

            2 Декларация по образец № 1 в оригинал ;  



            3.Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни  по 

Образец №3 в оригинал; 

            4.Отделен запечетан плик – ценово предложение поотделно  за обект №1 и №2 

            5.Декларация по образец №4 за обект №1 и №2 

          Относно представената оферта, Комисията констатира, че участникът «Еси-лес»  ЕООД 

е представил всички изискуеми документи, съгласно конкурсната документация, но в 

заявлението за участие,  банково  извлечение за постъпили  гаранции за участие по сметка на 

ТП ДГС Провадия, пликовете съдържащи ценово предложение по обекти е заявил участие за 

Обект №1 и №2 – обекти, за които няма данни в конкурсната документация, предвид факта, 

че от Заповед №61/18.02.2022г. за откриване на процедура с посочения по-горе предмет е 

видно, че в конкурсната документа са включени Обект №2209, Обект №2210 и Обект №2211, 

а именно: 
№ Обект Прогнозно количество 

за сеч, извоз и 

рампиране до временен 

склад лежаща маса в 

пл.куб.м. 

Прогнозно 

количество за сеч 

извоз и рампиране 

до временен склад 

лежаща маса в 

пр.куб.м. 

Площ за 

извършване на 

дейностите по 

ПЕВ, дка 

Пределна 

стойност за 

извършване на 

дейности по 

технологичен 

план и ПЕВ, 

без ДДС над 

която не може 

да се депозира 

предложение, 

лева 

Размер на 

гаранцията за 

участие, без 

ДДС, в лев 

1 2209 975 1624 60 25361,04 1268,05 

2 2210 1183 1972 45 29656,59 1482,83 

3 2211 1678 2832 202 49717,58 2485,88 

 

         От банково извлечение за постъпили гаранции за участие по сметка на ТП ДГС 

Провадия е видно, че от страна на Еси-лес ЕООД са внесени гаранции за участие за Обект 

№1 и №2 ТП ДГС Провадия, в размер, както следва :  

         -за обект №1 – сумата от 1268,05 лева; 

         -за обект №2- сумата от 1482,83 лева. 

         От приложеното като част от офертата заявление за участие от Еси- лес ЕООД е видно, 

че участникът е заявил участие за: 

- Обект № 1 с общо количество от 975 пл. куб.м. дървесина от план за ползване на 

дървесина за 2022 год. на ТП  ДГС Провадия, открит  със Заповед  №61/18.02.2022г.  

- Обект № 2 с общо количество от 1183 пл. куб.м. дървесина от план за ползване на 

дървесина за 2022 год. на ТП  ДГС Провадия, открит  със Заповед   №61/18.02.2022г. 

        От посочените данни за размер на внесена гаранция и  количества дървесина, комисията 

прави предположение, че посоченият от участника обект №1 съответства на обект №2209, а 

обект №2 съответства на №2210. 

       В този смисъл за комисията не става ясно по един категоричен начин каква е истинската   

воля на участника, както и за кой от обектите, предмет на открития конкурс, е заявил участие 

и е декларирал съответните обстоятелства. 

 

По т.4 от дневния ред: Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в 

процедурата. 

 

В резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 

решение: 

ОТСТРАНЯВА ОТ УЧАСТИЕ ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, КАКТО 

СЛЕДВА: 

 

       1.„Зелени балкани Провадия“  ЕООД, ЕИК 202971296,  при следните МОТИВИ: 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.22, ал.4 , т.3 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП. 



ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ: Участникът «Зелени балкани Провадия» ЕООД не е 

представил всички изискуеми документи, съгласно конкурсната документация, т.к. от 

представената към заявлението за участие Декларация по Образец №4 за изпълнение на 

изискванията поставени от Възложителя на основание чл.15, ал.4, т.6 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП, а именно: търговеца да няма задържана гаранция, поради извършен 

едностранен отказ да сключи договор по реда на провеждане на процедурата, по която е 

определен за изпълнител или да няма задържана гаранция във връзка с прекратен, поради 

виновно неизпълнение договор за възлагане и/или покупко-продажба на дървесина по 

процедури проведени по реда на: чл.10, ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от 

НУРВИДГТДОСПДНГП, е видно, че не е налице положен подпис на декларатора- 

управителя/представляващия търговеца участник, което в конкретния случай се приема  за  

липса на представен документ. 

      На основание чл.22, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП, ценовото предложение на 

участника за заявения обект не се отваря. 

 

       2.„Василев 05“ ЕООД, ЕИК 103958070, при следните МОТИВИ: 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.22, ал.4 , т.3 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП) 

ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ: участникът «Василев-05» ЕООД в Декларация №1, 

т.10.3. не е посочил номер на удостоверение по отношение наличието на лице с лесовъдско 

образование, отговарящо на условията на чл.235 от ЗГ, изискване съгласно т.6.3.2 от 

Условията за провеждане на процедурата: да има необходимият минимален брой наети на 

трудов договор квалифицирани работници и специалисти, а именно  специалист, регистриран 

по реда на чл.235 от ЗГ - 1бр. 

       На основание чл.22, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП, ценовото предложение на 

участника за заявения обект не се отваря. 

 

        3.„Еси-лес“  ЕООД, ЕИК 200352822, при следните МОТИВИ: 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.22, ал.4 , т.3 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП) 

ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ: участникът «Еси-лес»ЕООД в заявлението за участие,  

банково  извлечение за постъпили гаранции за участие по сметка на ТП ДГС Провадия, 

пликовете съдържащи ценово предложение по обекти е заявил участие за Обект №1 и №2 – 

обекти, за които няма данни в конкурсната документация, предвид факта, че от Заповед 

№61/18.02.2022г. за откриване на процедура с посочения по-горе предмет е видно, че в 

конкурсната документа са включени Обект №2209, Обект №2210 и Обект №2211, а именно: 
№ Обект Прогнозно количество 

за сеч, извоз и 

рампиране до временен 

склад лежаща маса в 

пл.куб.м. 

Прогнозно 

количество за сеч 

извоз и рампиране 

до временен склад 

лежаща маса в 

пр.куб.м. 

Площ за 

извършване на 

дейностите по 

ПЕВ, дка 

Пределна 

стойност за 

извършване на 

дейности по 

технологичен 

план и ПЕВ, 

без ДДС над 

която не може 

да се депозира 

предложение, 

лева 

Размер на 

гаранцията за 

участие, без 

ДДС, в лев 

1 2209 975 1624 60 25361,04 1268,05 

2 2210 1183 1972 45 29656,59 1482,83 

3 2211 1678 2832 202 49717,58 2485,88 

         От банково извлечение за постъпили гаранции за участие по сметка на ТП ДГС 

Провадия е видно, че от страна на Еси-лес ЕООД са внесени  гаранции за участие за Обект 

№1 и №2 ТП ДГС Провадия, в размер, както следва :  

         -за обект №1 – сумата от 1268,05 лева; 

         -за обект №2 – сумата от 1482,83 лева. 



         От приложеното като част от офертата заявление за участие от Еси- лес ЕООД е видно, 

че участникът  е заявил участие за : 

- Обект № 1 с общо количество от 975 пл. куб.м. дървесина от план за ползване на 

дървесина за 2022 год. на ТП  ДГС Провадия, открит  със Заповед  №61/18.02.2022г.  

- Обект № 2 с общо количество от 1183 пл. куб.м. дървесина от план за ползване на 

дървесина за 2022 год. на ТП  ДГС Провадия, открит  със Заповед   №61/18.02.2022г. 

        От посочените данни за размер на внесена гаранция и  количества дървесина , комисията 

прави предположение, че посоченият от участника обект №1 съответства на обект №2209, а 

обект №2  съответства на №2210. 

       В този смисъл  за   комисията не става ясно по един категоричен начин каква е истинската   

воля на участника, както и за кой от обектите, предмет на открития конкурс е заявил участие 

и е декларирал съответните обстоятелства. 

      На основание чл.22, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП, ценовото предложение на 

участника за заявените обекти не се отваря. 

 

     Предвид изложените по-горе обстоятелства и липсата на допуснати участници за обектите, 

предмет на процедурата, Комисията единодушно взе следното решение: 

    Предлага на Възложителя да се произнесе със съответния за това акт, с който да 

прекрати процедура открит конкурс, с предмет: 

„Възлагане на добива на дървесина и извършване на дейности по ПЕВ чрез изсичане на 

подлес, от горските насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост 

при ТП „ДГС Провадия“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при 

изискванията на технологичен план за добив на дървесина“ 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,  обявен със Заповед 

№61/18.02.2022 г за Обект №2209, №2210, №2211. 

         

         Поради изчерпване на дневния ред, Комисията закри заседанието си. 

Настоящият протокол се изготви и представи на Възложителя на 10.03.2022г., ведно с 

всички събрани документи в хода на процедурата. 

 
КОМИСИЯ: 

 

Председател: подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

Инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД -  зам.директор при ТП ДГС Провадия 

Членове: 
подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД -  РСО главен счетоводител  при ТП ДГС Провадия 

. подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 
 

 

 

                                                                                 подписано и заличено  

                                               на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

                                                               УТВЪРДИЛ :ИНЖ. РОСЕН РУСЕВ 

                                                                   ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

 

                                                      10.03.2022 г. 

 

 


