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УТВЪРДИЛ                   подписано и заличено 

                                           Директор на ТП „ДГС Добрич“…на осн.чл.2 ЗЗЛД 

                                                                               /инж.Цанко Иванов Николов / 

                                                                                                              

   Дата:01.03.2017г. 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

Днес, в 10.00ч на 28.02.2017г., комисия назначена със Заповед №РД-04-7-

1/28.02.2017г. на Директора на ТП „ДГС Добрич“  в състав: 

 

Председател: 

инж.Тодор Буров, зам.директор в ТП"ДГС-Добрич" 

Членове:  

инж. Иван Любенов -експерт в ЦУ на СИДП ДП гр.Шумен 

инж.Константин Костов - лесничей в ТП"ДГС-Добрич" 

Даниела Пеева, счетоводител в ТП"ДГС-Добрич" 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист 

 

се събра в пълен състав на заседание в административната сграда на ТП „ДГС-

Добрич“  и проведе процедура ОТКРИТ КОНКУРС за Добив на дървесина– сеч, 

разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на 

добитата дървесина от горски насаждения, разположени в горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Добрич“, за Обект № 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, открит със Заповед №РД-04-7/10.02.2017г. на директора на ТП 

„ДГС Добрич“ оправомощен за това със Заповед №38/10.02.2017г. на директора на 

„СИДП“ ДП Шумен.  
 

За провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Наредбата 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 /Наредбата/ 

 

На заседанието присъстваха следните лица, в чието присъствие, Комисията 

започна своята работа: 

 

Гюрсел Адил, представляващ СЕМРА ООД с вх.номер на документацията 

№461/27.02.2017-10,00ч. 

Петър Иванов Петров, представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на 

документацията №462/27.02.2017-13,40ч. 

Иво Петров, представляващ ИВ КО БГ ЕООД с вх.номер на документацията 

№463/27.02.2017-13,55ч. 

Младен Панайотов, представляващ ЕВРОПА 2000 ЕООД с вх.номер на 

документацията №464/27.02.2017-14,00ч. 

Александър Димитров Пенков, упълномощен от КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА 

ДИМИТРОВА, представляващ ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД с вх.номер на 

документацията №466/27.02.2017-15,00ч. 

Цонко Георгиев Цонев, редовно упълномощен от Кено Димов Байчев, 

представляващ ЕКОЛЕС ЕООД с вх.номер на документацията №467/27.02.2017-15,40ч. 



 

Димитър Костадинов Николов, представляващ ЛЕСОДОБ-ДИМИТЪР 

НИКОЛОВ ЕТ с вх.номер на документацията №468/27.02.2017-15,45ч. 

Диян Начев Димов, представляващ ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с вх.номер 

на документацията №469/27.02.2017-15,50ч. 

Олег Донев, представляващ АГРОГОР АД с вх.номер на документацията 

№470/27.02.2017-15,55ч. 

 

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАП 

ОТ ПРОЦЕДУРАТА – проверка на представените документи и допускане или 

отстраняване от участие 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

изискванията на предварително обявените от възложителя условия: 

1. Получаване на Списъка с кандидатите и представените от тях документи, и 

подписване на  декларация по чл.21, ал.6 от Наредбата от членовете на комисията. 

2.Проверка на самоличността на присъстващите лица и тяхната представителна 

власт. Констатации относно наличие/липса на кандидати за всички обекти. Вземане на 

решение за отлагане на втора дата провеждането на процедурата за обектите за които 

няма кандидати. 

3. Отваряне на плика с подадените документи и извършване на проверка дали са 

оформени съгласно предварително обявените от възложителя изисквания и проверка за 

наличието на всички изискуеми документи. Отразяване на направената проверка на 

документите на всеки от кандидатите в контролен лист и подписването му от членовете 

на комисията и кандидата. 

4.Вземане на решение за допускане и/или отстраняване на кандидат/и от участие в 

процедурата. 

  

II. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИЯТ ДНЕВЕН 

РЕД. 

По точка 1. Получаване на Списъка с кандидатите и представените от тях 

документи, и подписване на  декларация от членовете на комисията. 

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

за участие в процедурата са получени документи за участие от следните кандидати: 

 

СЕМРА ООД с ЕИК 203658190 седалище и адрес на управление в гр.Добрич 

ул.РУЕН 4-1-2, balans_grup@abv.bg, 0889840470, представлявано от Гюрсел Адил – 

управител, с входящ номер на документацията № 461/27.02.2017-10,00ч.  за Обект №5 

РУСИЯ ЕООД с ЕИК 203772660, седалище и адрес на управление в с.Бранище 

9361, ул. ДВАНАДЕСЕТА No 16, 0889233283, rusia_eood@abv.bg, представлявано от 

Петър Иванов Петров – управи тел, с входящ номер на документацията № 

462/27.02.2017-13,40ч. за Обект №3 

ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК 202775582, седалище и адрес на управление в 

гр.Добрич, ул. Армейска 1, 0877772966, ivo.petrov7@gmail.com, представлявано от Иво 

Петров – управител, с входящ номер на документацията № 463/27.02.2017-13,55ч. за 

Обект №6 

ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393 седалище и адрес на управление в 

гр.Добрич ж.к. ДРУЖБА 4 - ИМОТ № 454022, 0895 631180, evropa_2000@abv.bg, 

представлявано от Младен Панайотов– управител, с входящ номер на документацията 

№ 464/27.02.2017-14,00ч. за Обект № 1 и 7 

ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД с ЕИК  204107336, седалище и адрес на управление 

в гр. Добрич, бул. ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ No 10, ап. 2, представлявано от Александър 



 

Димитров Пенков, упълномощен от КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА – 

управител, с входящ номер на документацията № 466/27.02.2017-15,00ч. за Обект № 9 

и 10 

ЕКОЛЕС ЕООД с ЕИК  103811190, седалище и адрес на управление в гр. 

Белослав 9150, ул.ПЛИСКА No 11, 0895/442 194, ekoles@abv.bg, представлявано от 

Цонко Георгиев Цонев, редовно упълномощен от Кено Димов Байчев с входящ номер 

на документацията № 467/27.02.2017-15,40ч., за Обект № 1, 2 и 3 

 

ЛЕСОДОБ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ с ЕИК 124518479 седалище и адрес на 

управление в гр.Добрич ж.к.ДРУЖБА, бл.6, ет.4, ап.14, 058630200, lesodob@abv.bg, 

представлявано от Димитър Костадинов Николов – управител, с входящ номер на 

документацията № 468/27.02.2017-15,45ч.  за Обект №4 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК 124124623, седалище и адрес на 

управление в гр. Добрич ул.МАРИН ДРИНОВ 5, 603035, dobgora@abv.bg, 

представлявано от Диян Начев Димов – управи тел, с входящ номер на документацията 

№ 469/27.02.2017-15,50ч. за Обект №2 и 8 

АГРОГОР АД с ЕИК 124505567, седалище и адрес на управление в гр. Генерал 

Тошево 9500, ул. ТРЕТИ МАРТ No 42, 0888325548, agrogor@abv.bg, представлявано от 

Олег Донев – управител, с входящ номер на документацията № 470/27.02.2017-15,55ч. 

за Обект №2 и 8 

 

2. Членовете на комисията подписаха декларация  по чл.21, ал.6 от Наредбата. 

 

По точка 2. Проверка на самоличността на присъстващите лица и тяхната 

представителна власт. Констатации относно наличие/липса на кандидати за всички 

обекти. Вземане на решение за отлагане на втора дата провеждането на процедурата за 

обектите за които няма кандидати. 

 

1.Комисията след проверка на самоличността на присъстващите представители на 

кандидатите, констатира че същите имат представителна власт. 

2. Комисията констатира, че има подадени документи за всички обекти. 

3. Поради констатацията в т.2 комисията обяви, че на този етап няма основание за 

прекратяване на процедурата. 

 

По точка 3. Отваряне на пликовете с подадените документи по реда на 

входящите им номера, и извършване на проверка дали са оформени съгласно 

предварително обявените изисквания, и проверка за наличието на всички изискуеми 

документи. Отразяване на направената проверка на документите на всеки от 

кандидатите в контролен лист и подписването му от членовете на комисията и 

кандидата. 

Относно кандидатите Комисията констатира: 

СЕМРА ООД с ЕИК 203658190 входящ номер на документацията № 

461/27.02.2017-10,00ч.  за Обект №5, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

РУСИЯ ЕООД с ЕИК 203772660, с входящ номер на документацията № 

462/27.02.2017-13,40ч. за Обект №3, , е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК 202775582, с входящ номер на документацията № 

463/27.02.2017-13,55ч. за Обект №6, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 



 

ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393 с входящ номер на документацията № 

464/27.02.2017-14,00ч. за Обект № 1 и 7, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД с ЕИК  204107336, седалище и адрес на управление 

в гр. Добрич, бул. ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ No 10, ап. 2, представлявано от Александър 

Димитров Пенков, упълномощен от КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА – 

управител, с входящ номер на документацията № 466/27.02.2017-15,00ч. за Обект № 9 

и 10, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната документация 

документи относно заявеното участие за обектите. 

ЕКОЛЕС ЕООД с ЕИК  103811190, с входящ номер на документацията № 

467/27.02.2017-15,40ч., за Обект № 1, 2 и 3, е представил всички изискуеми, 

съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за 

обектите. 

ЛЕСОДОБ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ с ЕИК 124518479 входящ номер на 

документацията № 468/27.02.2017-15,45ч.  за Обект №4, е представил всички 

изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното 

участие за обектите. 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК 124124623, с входящ номер на 

документацията № 469/27.02.2017-15,50ч. за Обект №2 и 8, , е представил всички 

изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното 

участие за обектите. 

АГРОГОР АД с ЕИК 124505567, с входящ номер на документацията № 

470/27.02.2017-15,55ч. за Обект №2 и 8, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

 

По точка 4. Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в 

процедурата. 

1. Комисията констатира, че няма основание за отстраняване на кандидати от 

участие в процедурата. 

 

В резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 

решение и ДОПУСКА до участие следните кандидати: 

 

СЕМРА ООД с ЕИК 203658190 за Обект №5 

РУСИЯ ЕООД с ЕИК 203772660, за Обект №3,  

ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК 202775582, за Обект №6 

ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393 за Обект № 1 и 7 

ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД с ЕИК  204107336 за Обект № 9 и 10 

ЕКОЛЕС ЕООД с ЕИК  103811190, за Обект № 1, 2 и 3 

ЛЕСОДОБ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ с ЕИК 124518479 за Обект №4 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК 124124623, за Обект №2 и 8,  

АГРОГОР АД с ЕИК 124505567, за Обект №2 и 8 

 

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА – ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

 



 

I. Съобразно констатациите от първия етап на процедурата, Комисията 

обяви следният дневен ред на заседанието за провеждане на втория етап, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия: 

 

1.Отваряне на пликовете с ценовите предложения на участниците и обявяване на 

предложените цени. Проверка на ценовите предложения за съответствие с 

процедурните условия и вземане на решение за отстраняване или допускане на 

кандидатите до класиране. 

2. Обявяване на ценовите предложения, оценяване и класиране на кандидатите по 

обекти. 

3.Вземане на решение за отлагане за втора дата провеждането на 

процедурата, в случай на липса на кандидат поради отстраняване от участие за 

съответната обект. 
4.Закриване на провеждането на процедурата. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка Първа: 

Комисията отвори пликовете на участниците по реда на подаване на офертите за 

всеки обект, и след като извърши проверка за съответствие на ценовите предложения с 

изискванията на възложителя, констатира че няма ценови предложения които да не 

съответстват на условията на възложителя, поради което не са налице основания за 

отстраняване на кандидати на този етап от процедурата. 

 

По точка Втора: 

Обявяване на ценовите предложения, оценяване и класиране на кандидатите по 

обекти, Комисията ОБЯВИ цените на кандидатите, извърши оценка на офертите и 

единодушно извърши долупосоченото класиране: 

 

За Обект № 1  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

14-д 577 10782,15 539,11 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393 с предложена обща цена от 10750,00 

лв.без ДДС; 

ЕКОЛЕС ЕООД с ЕИК 103811190, с предложена обща цена от 7911,15 лв. без 

ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на 

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията оцени офертите по предварително 

обявените критерии и методика за оценяване, присъди единодушно долупосочените 

оценки в брой точки, и КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

Критерий и тежест ЕКОЛЕС ЕООД  ЕВРОПА 2000 ЕООД 

"Предлагана цена" 7911,15 лв.без ДДС 10750,00 лв.без ДДС 

Точки по показателя 

 

90,00 66,23 

Наличие на специализирана техника- тежест 

10,00 точки 

собствена (10 т.) собствена (10 т.) 

 

Точки по показателя 10 10 

ОБЩА ОЦЕНКА 

(сбор от точките по отделните показатели) 

 

100,00 76,23 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място 



 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и 

обявява за спечелил  Обект № 1 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 2  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

21-б 564 10537,12 526,86 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ЕКОЛЕС ЕООД с ЕИК 103811190 с предложена обща цена от 7657,12 лв.без 

ДДС; 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК 124124623, с предложена обща цена от 

10537,00 лв. без ДДС; 

АГРОГОР АД с ЕИК 124505567, с предложена обща цена от 9500,00  лв.без 

ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на 

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията оцени офертите по предварително 

обявените критерии и методика за оценяване, присъди единодушно долупосочените 

оценки в брой точки, и КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

Критерий и тежест ЕКОЛЕС ЕООД АГРОГОР АД ДОБРУДЖАНС

КА ГОРА  АД  

"Предлагана цена" 7657,12 лв.без ДДС 9500,00 лв.без 

ДДС 

10537,00 лв.без 

ДДС 

Точки по показателя 

 

90,00 72,54 65,40 

Наличие на специализирана 

техника- тежест 10,00 точки 

собствена (10 т.) 

 

собствена (10 т.) собствена (10 т.) 

Точки по показателя 10 10 10 

ОБЩА ОЦЕНКА 

(сбор от точките по отделните 

показатели) 

 

100,00 82,54 75,40 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място Трето място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и 

обявява за спечелил  Обект № 2 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 3  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

20-а, 21-ж 853 15932,05 796,60 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

РУСИЯ ЕООД с ЕИК 203772660 с предложена обща цена от 15729,00 лв.без 

ДДС; 

ЕКОЛЕС ЕООД с ЕИК 103811190, с предложена обща цена от 12765,78 лв. без 

ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на 

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията оцени офертите по предварително 

обявените критерии и методика за оценяване, присъди единодушно долупосочените 

оценки в брой точки, и КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 



 

Критерий и тежест ЕКОЛЕС ЕООД  РУСИЯ ЕООД 

"Предлагана цена" 12765,78 лв.без ДДС 15729,00 лв.без ДДС 

Точки по показателя 

 

90,00 73,04 

Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 точки собствена (10 т.) собствена (10 т.) 

 

Точки по показателя 10 10 

ОБЩА ОЦЕНКА 

(сбор от точките по отделните показатели) 

 

100,00 83,04 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и 

обявява за спечелил  Обект № 3 кандидата класиран на първо място. 

 

 

За Обект № 4  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

32-в 616 11496,40 574,82 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ЛЕСОДОБ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ с ЕИК 124518479 с предложена обща 

цена от 11496,40 лв.без ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на 

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията оцени офертите по предварително 

обявените критерии и методика за оценяване, присъди единодушно долупосочените 

оценки в брой точки, и КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

Критерий и тежест ЛЕСОДОБ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ 

"Предлагана цена" 11496,40 лв.без ДДС 

Точки по показателя 

 

90,00 

Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 точки собствена (10 т.) 

 

Точки по показателя 10 

ОБЩА ОЦЕНКА 

(сбор от точките по отделните показатели) 

 

100,00 

КЛАСИРАНЕ Първо място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и 

обявява за спечелил  Обект № 4 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 5  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

39-ж, 45-г 608 11355,04 567,75 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

СЕМРА ООД с ЕИК 203658190 с предложена обща цена от 11355,04 лв.без 

ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на 

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията оцени офертите по предварително 

обявените критерии и методика за оценяване, присъди единодушно долупосочените 

оценки в брой точки, и КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 



 

Критерий и тежест СЕМРА ООД 

"Предлагана цена" 11355,04 лв.без ДДС 

Точки по показателя 

 

90,00 

Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 точки собствена (10 т.) 

 

Точки по показателя 10 

ОБЩА ОЦЕНКА 

(сбор от точките по отделните показатели) 

 

100,00 

КЛАСИРАНЕ Първо място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и 

обявява за спечелил  Обект № 5 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 6  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

45-б 577 10800,49 540,02 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК 202775582 с предложена обща цена от 10800,00 лв.без 

ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на 

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията оцени офертите по предварително 

обявените критерии и методика за оценяване, присъди единодушно долупосочените 

оценки в брой точки, и КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

Критерий и тежест ИВ КО БГ ЕООД 

"Предлагана цена" 10800,00 лв.без ДДС 

Точки по показателя 

 

90,00 

Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 точки собствена (10 т.) 

 

Точки по показателя 10 

ОБЩА ОЦЕНКА 

(сбор от точките по отделните показатели) 

 

100,00 

КЛАСИРАНЕ Първо място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и 

обявява за спечелил  Обект № 6 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 7  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

111-б 795 14846,13 742,31 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393 с предложена обща цена от 14800,00 

лв.без ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на 

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията оцени офертите по предварително 

обявените критерии и методика за оценяване, присъди единодушно долупосочените 

оценки в брой точки, и КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 
Критерий и тежест ЕВРОПА 2000 ЕООД 



 

"Предлагана цена" 14800,00 лв.без ДДС 

Точки по показателя 

 

90,00 

Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 точки собствена (10 т.) 

 

Точки по показателя 10 

ОБЩА ОЦЕНКА 

(сбор от точките по отделните показатели) 

 

100,00 

КЛАСИРАНЕ Първо място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и 

обявява за спечелил  Обект № 7 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 8  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

130-в 1007 18788,42 939,42 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

АГРОГОР АД с ЕИК 124505567 с предложена обща цена от 18788,00 лв.без 

ДДС; 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК 124124623, с предложена обща цена от 

18700,00 лв. без ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на 

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията оцени офертите по предварително 

обявените критерии и методика за оценяване, присъди единодушно долупосочените 

оценки в брой точки, и КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 
Критерий и тежест ДОБРУДЖАНСКА 

ГОРА  АД  

АГРОГОР АД 

"Предлагана цена" 18700,00 лв.без ДДС 18788,00 лв.без ДДС 

Точки по показателя 90,00 89,58 

Наличие на специализирана техника- 

тежест 10,00 точки 

собствена (10 т.) собствена (10 т.) 

 

Точки по показателя 10 10 

ОБЩА ОЦЕНКА 

(сбор от точките по отделните 

показатели) 

100,00 99,58 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и 

обявява за спечелил  Обект № 8 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 9  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

87-н, 141-г, 88-

н 
1085 20139,39 1006,97 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД с ЕИК 204107336 с предложена обща цена от 

20139,00 лв.без ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на 

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията оцени офертите по предварително 



 

обявените критерии и методика за оценяване, присъди единодушно долупосочените 

оценки в брой точки, и КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

Критерий и тежест ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД 

"Предлагана цена" 20139,00 лв.без ДДС 

Точки по показателя 

 

90,00 

Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 точки собствена (10 т.) 

 

Точки по показателя 10 

ОБЩА ОЦЕНКА 

(сбор от точките по отделните показатели) 

 

100,00 

КЛАСИРАНЕ Първо място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и 

обявява за спечелил  Обект № 9 кандидата класиран на първо място. 

 

За Обект № 10  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

214-к, 214-и, 

219-е, 199-р 
1242 23166,02 1158,3 

Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно: 

ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД с ЕИК 204107336 с предложена обща цена от 

23166,00 лв.без ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложените цени, и на 

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията оцени офертите по предварително 

обявените критерии и методика за оценяване, присъди единодушно долупосочените 

оценки в брой точки, и КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

Критерий и тежест ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД 

"Предлагана цена" 23166,00 лв.без ДДС 

Точки по показателя 

 

90,00 

Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 

точки 

собствена (10 т.) 

 

Точки по показателя 10 

ОБЩА ОЦЕНКА 

(сбор от точките по отделните показатели) 

 

100,00 

КЛАСИРАНЕ Първо място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и 

обявява за спечелил  Обект № 10 кандидата класиран на първо място. 

 

По точка Трета: 

Комисията установи, че няма основание за вземане на решение прекратяване на 

процедурата относно нито един от обектите. 

 

По точка Четвърта: 

Закриване на процедурата за обектите . 

След приключване на работата си, Комисията единодушно взе решение за 

закриване на провеждането на процедурата за всички обекти. 

 

 



 

Неразделна част от настоящия протокол са контролните листи за 

съответствие на кандидатите и офертите им с изискванията на възложителя. 

 

Настоящия протокол се представи на орган открил процедурата на 

28.02.2017 г. 

 

Председател : П /подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 

инж.Тодор Буров, зам.директор в ТП"ДГС-Добрич" 

 

Членове:  

инж. Иван Любенов -експерт в ЦУ на СИДП ДП гр.Шумен  

П /подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
 

инж.Константин Костов - лесничей в ТП"ДГС-Добрич" 

П /подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
 

Даниела Пеева, счетоводител в ТП"ДГС-Добрич" 

П /подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист 

П /подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 

 

 

 


