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П Р О Т О К О Л

На публично заседание проведено от 11.00ч на 21.12.2017г., комисия назначена 
със Заповед №РД-04-136-1/21.12.2017г. на Директора на ТП „ДГС Добрич“ в състав:

Председател :
инж.Тодор Буров, зам.директор в ТГТ'ДГС-Добрич"
Членове:
инж. Стоян Саров - нач.отдел опазване и защита на горите 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 -  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (чл.38 от Наредбата) 
за Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост 
от годишен план за ползването на дървесина за 2018 година от държавните горски 
територии стопанисвани от ТП „ДГС Добрич“ за Обект № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11 
и 12 открит със Заповед №РД-04-136/05.12.2017г. на директора на ТП „ДГС 
Добрич44 и Заповед №431/05.12.2017г. на директора на „СИДП44 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/

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИ ЕТАП ОТ
ТЪРГ А

На заседанието присъстваха следните лица, в чието присъствие, Комисията 
започна своята работа:

Младен Панайотов, представляващ ЕВРОПА 2000 ЕООД с вх.номер на 
документацията №3988/20.12.2017г-14,17

Диян Начев Димов, представляващ ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с вх.номер 
на документацията №3994/20.12.2017г-14,45

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ, представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с 
вх.номер на документацията №4002/20.12.2017г-15,27

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 
предварително обявените условия:



1. Получаване на Списъка с кандидатите и представените от тях документи, и 
подписване на декларация по чл.60, ал.5 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.

3. Отваряне на плика с подадените документи и извършване на проверка дали са 
оформени съгласно предварително обявените от продавача изисквания и проверка за 
наличието на всички изискуеми документи. Отразяване на направената проверка 
относно всеки от кандидатите в контролен лист и подписването му от членовете на 
комисията и представителя на кандидата.

4. Вземане на решение за допускане и/или отстраняване 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:

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 
№ 3988/20.12.2017г-14,17 за: Обект №1, 4, 7, 8 и 12

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 -  управител, с входящ номер на документацията 
№ 3994/20.12.2017г-14,45 за: Обект № 2, 5, 6,10 и 11

ХОРИЗОНТИ ООД с ЕИК 124625303, седалище и адрес на управление в гр. 
Добрич 9300, БУЛ. ТРЕТИ МАРТ No 50, представлявано от ДИМИТЪР 
КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ -  управител, с входящ номер на документацията № 
4002/20.12.2017г-15,27 за: Обект №3 и 9

2. Членовете на комисията подписаха декларации по чл.60, ал.5 от Наредбата.

По точка 2. Проверка на самоличността на присъстващите лица и тяхната 
представителна власт. Констатации относно наличие/липса на кандидати за всички 
обекти.

1.Комисията след проверка на самоличността на присъстващите представители 
на кандидатите, констатира че същите са редовно упълномощени и имат 
представителна власт.

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

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 от продавача изисквания и проверка за наличието на всички 
изискуеми документи.

Отразяване на направената проверка в контролен лист, относно всеки от 
кандидатите, подписването му от членовете на комисията и кандидата. Констатации 
относно представените документи.

Относно Кандидат № 1 ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393, след проверка 
съдържанието на плика с подадените документи на кандидата, Комисията констатира 
наличието на всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи относно 
заявеното участие за Обект №1, 4, 7, 8 и 12
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Относно Кандидат № 2 ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с ЕИК 124124623, след 
проверка съдържанието на плика с подадените документи на кандидата, Комисията 
констатира наличието на всички изискуеми, съгласно тръжната документация 
документи относно заявеното участие за Обект №2, 5, 6, 10 и 11

Относно Кандидат № 3 ХОРИЗОНТИ ООД с ЕИК 124625303, след проверка 
съдържанието на плика с подадените документи на кандидата, Комисията констатира 
наличието на всички изискуеми, съгласно тръжната документация документи относно 
заявеното участие за Обект №3 и 9

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:

1. ДОПУСКА Кандидат № 1 ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393, относно 
заявеното участие за Обект №1, 4, 7, 8 и 12

2. ДОПУСКА Кандидат № 2 ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с ЕИК 124124623, 
относно заявеното участие за Обект №2, 5, 6,10 и 11

3. ДОПУСКА Кандидат № 3 ХОРИЗОНТИ ООД с ЕИК 124625303, относно 
заявеното участие за Обект №3 и 9

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП ОТ
ТЪРГА

I. Съобразно констатациите от първия етап на търга, Комисията обяви 
следният дневен ред на заседанието за провеждане на втория етап, съгласно 
предварително обявените условия:

I. Разясняване на начина за провеждане на търга с явно наддаване, съгласно реда 
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, и провеждане на наддаването.

2.Обявяване спечелил кандидат по обекти, съгласно чл.63, ал.2 от Наредбата.
З.Закриване на провеждането на търга с явно наддаване и изготвяне на тръжен 

протокол в срок съгласно Заповед №РД-04-136-1/21.12.2017г. на Директора на ТП 
„ДГС Добрич“, във вр.с чл.60, ал.4 от Наредбата.

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред.

По точка Първа:
Комисията разясни на кандидатите начина за провеждане на търга с явно 

наддаване, съгласно реда 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.

По точка Втора от дневния ред относно Обект № 1:
В резултат на констатациите от провеждането на търга, и на основание чл.63, 

ал.2 от Наредбата, Комисията обяви единодушно:

За Обект № 1 с прогнозно количество от 754 пл.куб.м., в отдели 22-6, 22-з, 
25-г, 29-ж, 31-е, 31-ж, 39-о, с начална цена от 55840,00 лв. без ДДС СПЕЧЕЛИЛ е 
кандидата ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393 при цена от 55840,00 лв. без ДДС.



По точка Втора от дневния ред относно Обект № 2:
В резултат на констатациите от провеждането на търга, и на основание чл.63, 

ал.2 от Наредбата, Комисията обяви единодушно:

За Обект № 2 с прогнозно количество от 849 пл.куб.м., в отдели 27-е, 36-а, 
36-д, с начална цена от 60908,00 лв. без ДДС СПЕЧЕЛИЛ е кандидата 
ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с ЕИК 124124623 при цена от 60908,00 лв. без ДДС.

По точка Втора от дневния ред относно Обект № 3:
В резултат на констатациите от провеждането на търга, и на основание чл.63, 

ал.2 от Наредбата, Комисията обяви единодушно:

За Обект № 3 с прогнозно количество от 757 пл.куб.м., в отдели 26-а, 39-6, 
44-а, 47-е, с начална цена от 56324,00 лв. без ДДС СПЕЧЕЛИЛ е кандидата 
ХОРИЗОНТИ ООД с ЕИК 124625303 при цена от 56324,00 лв. без ДДС.

По точка Втора от дневния ред относно Обект № 4:
В резултат на констатациите от провеждането на търга, и на основание чл.63, 

ал.2 от Наредбата, Комисията обяви единодушно:

За Обект № 4 с прогнозно количество от 750 пл.куб.м., в отдели 37-в, 39-ф, 
137-п, 188-г, с начална цена от 54420,00 лв. без ДДС СПЕЧЕЛИЛ е кандидата 
ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393 при цена от 54420,00 лв. без ДДС.

По точка Втора от дневния ред относно Обект № 5:
В резултат на констатациите от провеждането на търга, и на основание чл.63, 

ал.2 от Наредбата, Комисията обяви единодушно:

За Обект № 5 с прогнозно количество от 752 пл.куб.м., в отдели 6-6, 6-д, 8-л, 
10-д, 37-а, 69-ж, с начална цена от 57248,00 лв. без ДДС СПЕЧЕЛИЛ е кандидата 
ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с ЕИК 124124623 при цена от 57248,00 лв. без ДДС.

По точка Втора от дневния ред о гносно Обект № 5:
В резултат на констатациите от провеждането на търга. и на основание чл.63, 

ал.2 от Наредбата, Комисията обяви единодушно:

За Обект № 5 с прогнозно количество от 752 пл.куб.м., в отдели 6-6, 6-д, 8-л, 
10-д, 37-а, 69-ж, с начална цена от 57248,00 лв. без ДДС СПЕЧЕЛИЛ е кандидата 
ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с ЕИК 124124623 при цена от 57248,00 лв. без ДДС.

По точка Втора от дневния ред относно Обект № 6:
В резултат на констатациите от провеждането на търга, и на основание чл.63, 

ал.2 от Наредбата, Комисията обяви единодушно:

За Обект № 6 с прогнозно количество от 768 пл.куб.м., в отдели 36-в, 72-ф, 
81-с, 96-и, 96-к, 98-и, с начална цена от 56540,00 лв. без ДДС СПЕЧЕЛИЛ е 
кандидата ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с ЕИК 124124623 при цена от 56540,00 лв. 
без ДДС.

По точка Втора от дневния ред относно Обект № 7:
В резултат на констатациите от провеждането на търга, и на основание чл.63, 

ал.2 от Наредбата, Комисията обяви единодушно:



За Обект № 7 с прогнозно количество от 819 пл.куб.м., в отдели 1-6, 104-6, 
111-а, 116-д, с начална цена от 59796,00 лв. без ДДС СПЕЧЕЛИЛ в кандидата 
ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393 при цена от 59796,00 лв. без ДДС.

По точка Втора от дневния ред относно Обект № 8:
В резултат на констатациите от провеждането на търга, и на основание чл.63, 

ал.2 от Наредбата, Комисията обяви единодушно:

За Обект № 8 с прогнозно количество от 781 пл.куб.м., в отдели 1-в, 59-ж, 
117-н, 123-п, с начална цена от 57060,00 лв. без ДДС СПЕЧЕЛИЛ е кандидата 
ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393 при цена от 57060,00 лв. без ДДС.

По точка Втора от дневния ред относно Обект № 9:
В резултат на констатациите от провеждането на търга, и на основание чл.63, 

ал.2 от Наредбата, Комисията обяви единодушно:

За Обект № 9 с прогнозно количество от 714 пл.куб.м., в отдели 112-п, 113-д, 
164-р, 180-в, 181-е, 181-3, 181-и, с начална цена от 53196,00 лв. без ДДС СПЕЧЕЛИЛ 
е кандидата ХОРИЗОНТИ ООД с ЕИК 124625303 при цена от 53196,00 лв. без ДДС.

По точка Втора от дневния ред относно Обект № 10:
В резултат на констатациите от провеждането на търга, и на основание чл.63, 

ал.2 от Наредбата, Комисията обяви единодушно:

За Обект № 10 с прогнозно количество от 782 пл.куб.м., в отдели 117-а, 207- 
а, 137-р, с начална цена от 56332,00 лв. без ДДС СПЕЧЕЛИЛ е кандидата 
ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с ЕИК 124124623 при цена от 56332,00 лв. без ДДС.

По точка Втора от дневния ред относно Обект № 11:
В резултат на констатациите от провеждането на търга, и на основание чл.63, 

ал.2 от Наредбата, Комисията обяви единодушно:

За Обект № 11 с прогнозно количество от 1098 пл.куб.м., в отдели 56-в, 176- 
ж, с начална цена от 78508,00 лв. без ДДС СПЕЧЕЛИЛ е кандидата 
ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с ЕИК 124124623 при цена от 78508,00 лв. без ДДС.

По точка Втора от дневния ред относно Обект № 12:
В резултат на констатациите от провеждането на търга, и на основание чл.63, 

ал.2 от Наредбата, Комисията обяви единодушно:

За Обект № 12 с прогнозно количество от 1039 пл.куб.м., в отдели 139-6, 145- 
и, 158-а, с начална цена от 71564,00 лв. без ДДС СПЕЧЕЛИЛ е кандидата ЕВРОПА 
2000 ЕООД с ЕИК 124705393 при цена от 71564,00 лв. без ДДС.

По точка Трета:
Закриване на търга с явно наддаване.
След приключване на работата си, Комисията единодушно взе решение за 

закриване на провеждането на търга относно Обекти № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11 
и 12 и предлага на директора на ТП „ДГС Добрич‘" да сключи договори с кандидатите 
класирани на първо място.



Неразделна част от настоящий протокол са контролните листи за 
съответствие на кандидатите и офертите им с условията за провеждане на 
процедурта.

Настоящия протокол се представи на орган открил процедурата на
г..:.'\М Лф  , _________

Председател : Чл.2 ОТ ЗЗЛД
инж.Тодор Буров, зам.директор в т"ДГС-Добрич"

Членове:
инж. Стоян Саров - нач.отдел опюМнё u V в ц у  на СИДП ДП

грШуме" Чл.2 от ЗЗЛД ^
инж.Константин Костов-лесничей в ТП ДГС ‘Добрич 4 /1 .2  ОТ ЗЗЛД

Даниела Пеева, счетоводител в ТП"ДГС-Добрич" Чл.2 ОТ ЗЗЛД 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД


