
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО   

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ” 

гр. Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42170, факс 0518/42170 

 

П Р О Т О К О Л 

 
 Днес 17.06.2022 г. комисия назначена със Заповед № 196/17.06.2022 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 - счетоводител при ТП ДГС Провадия 

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

          Се събра на заседание от 10.30 часа в административната сграда на ТП „ДГС 

Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север и проведе процедура – ОТКРИТ КОНКУРС 

с предмет: „Възлагане на добива на дървесина, 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“, проведен 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 №187/31.05.2022 г., на 

директора на ТП ДГС Провадия, вр. Заповед №350/31.05.2022 г. на Директора на СИДП 

ДП гр.Шумен 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

      На заседанието на комисията, проведено от 10,30 часа на 17.06.2022 г. в ТП ДГС 

Провадия  не е налице присъствие на лица заявили участие в процедурата. 

 

         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 съгласно входящ регистър на 

постъпилите заявления: 

участник  №1 – вх. №1159/16.06.2022 г. при ТП ДГС Провадия, час на постъпване-13,30  

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 № 2210 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  

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. 

Комисията извърши служебна проверка в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от 

Закона за горите за съответната дейност и не установи несъответствие със заявените 

данни.  

Комисията извърши служебна проверка и установи, че внесената от участника 

гаранция за участие за съответния  обект е постъпила по сметката на ТП ДГС Провадия в 

определения от Възложителя срок. 

Комисията констатира, че участника са посочили, че при изпълнение на поръчката 

няма да ползват подизпълнители. 

 

Офертата на кандидатите с оглед изискванията на Възложителя съдържат 

документи,  както следва: 

 

Относно участник №1- „Василев 05“  ЕООД: 

Съдържанието на офертата на участника съответства на конкурсните условия, а 

именно: 

            1. Заявление за участие – оригинал; 

            2. Декларация № 1 в оригинал;  

            3. Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични 

дданни  в оригинал; 

            4. Отделен запечетан плик – ценово предложение  за обекта 

            5. Декларация по образец №4 

       Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи, съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията 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, 

участникът е внесъл гаранция за участие за съответния обект  и не са налице 

обстоятелства за отстраняване на участника. 

 

В  резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 

решение: 



ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, 

КАКТО СЛЕДВА: 

участник  №1 – вх. № 1159/16.06.2022 г. при ТП ДГС Провадия, час на постъпване -13,30  

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 № 2210 ТП ДГС Провадия 

 

         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 и оценка на 

офертата  

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

 По точка Първа: 
 Комисията отвори пликовете с надпис ”Предлагана цена“ 

     В плика с надпис „Предлагана цена“ е приложено  Ценово предложение  

     Предложенията на участниците ще се оценяват и класират, при следните 

показатели: предложена най- ниска крайна цена общо за обекта в български лева без 

включено ДДС. 

   

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 обекти. 

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: 

          За Обект № 2210 допуснат участник: „Василев 05“  ЕООД   

         Ценова оферта на „Василев 05“  ЕООД   
          Предлагана обща цена: 21713,04  /двадесет и една хиляди седемстотин и тринадесет  

лева и 04 ст/ лева без ДДС 

 

                             ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

 

За Обект № 2210 - ТП ДГС Провадия 

Прогнозно количество  за сеч и извоз до временен склад лежаща маса в пл.куб.м.-  

971,  при пределна обща стойност в размер на 21713,04  лева без ДДС  

 

Е спечелен от участник №1 

       „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 
        Предлагана обща цена: 21713,04  /двадесет и една хиляди седемстотин и тринадесет  

лева и 04 ст/ лева без ДДС 

         Класиран на второ място и отстранени участници: няма 



 

По точка Втора: 

След приключване на работата си, Комисията предаде на Възложителя  настоящия 

протокол ведно с всички събрани документи в хода на процедурата на. 

 

 

 

 
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 - 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 

 

                                                      17.06.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


