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                                          ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИЧ 
Адрес: гр. Добрич, ПК 9300, ул. Марин Дринов № 5, тел.: 058/600678, факс: 058/600658, e-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, www.dpshumen.bg 

 
 
 
УТВЪРДИЛ  

ДИРЕКТОР ТП „ДГС Добрич “ чл.59 от ЗЗЛД 

                                ( инж. Цанко чл.59 от ЗЗЛД) 

  

Дата на утвърждаване: 21.04.2020г. 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес,  21.04.2020г. от 10.00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Добрич” ул. 

“Марин Дринов” № 5,  Комисия, назначена на осн. чл. 21, ал.3 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти със Заповед № РД-04-54/21.04.2020г. на 

Директора на ТП “ДГС Добрич” в състав : 

Председател : инж. Ренета чл.59 от ЗЗЛД - зам.директор при ТП „ДГС Добрич” 

Членове:  
Павлина чл.59 от ЗЗЛД - адвокат при АК- Добрич 

инж. Константин чл.59 от ЗЗЛД – лесничей при ТП „ДГС Добрич” 

инж. Тошко чл.59 от ЗЗЛД – лесничей при ТП „ДГС Добрич”  

Даниела чл.59 от ЗЗЛД - на длъжност счетоводител при при ТП „ДГС Добрич”  

 

се събра на открито заседание, за да проведе процедура за провеждане на открит конкурс 

за възлагане на дейности в ДГТ с предмет : „Товарене, транспортиране до ТИР станция и 

претоварване на дървесина по заявки“ в горски насаждения, разположени в горски територии – 

държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС Добрич.  

Процедурата е открита със Заповед № РД-04-50/03.04.2020г. на Директора на ТП „ДГС 

Добрич“, оправомощен със Заповед № 159/03.04.2020г. на Директора на „Североизточно държавно 

предприятие" ДП Шумен 

Председателя на комисията извърши проверка и установи, че всички членове на комисията 

присъстват.  

 

I. РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ 

Членовете на комисията се запознаха със списъка на депозираните оферти, както следва по 

реда на постъпването им в деловодството на ТП ДГС Добрич: 

1. “ТЕО-09” ЕООД с ЕИК 200611805 – депозирана оферта с вх.№ 1096/16.04.2020г.. в 

14.15ч.; 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 

При откриване на заседанието не присъства лице представляващо участника.  

Член на комисията Павлина Георгиева предостави на останалите членове извадка от 

партидата на участниците от публичния регистър на АВ-ТР, а Даниела Пеева извлечение от 

счетоводството на възложителя, от което се установява внесена в срок от участниците 

гаранция за участие. 

След запознаване със списъка на участниците, депозирали оферта за конкурсната сесия, 

членовете на комисията подписаха декларация за обстоятелствата по чл. 21, ал.6 от Наредбата 

за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 

II. ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ 
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1. Външния плик на регистрираният за участие кандидат „ТЕО-09” ЕООД с ЕИК 

200611805  е запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост. При отварянето му,  комисията 

установи наличието на представени от  кандидата документи, както следва: 

1.1. Заявление за участие за обект с № 3, по образец – една страница, подписано от 

законен представител по регистрация / липсват посочени данни за подизпълнител/ 

1.2. Извлечение от АВ-ТР за обявени обстоятелства и вписани актове по партидата на 

търговеца- 1стр.( не се изисква- съгласно чл. 23, ал.6 от ЗТР регистърът е публичен и 

доказателства за вписаните обстоятелства не се изискват); 

1.3. Декларация, по образец № 1- подписана от управителя на кандидата,  оригинал, 

2стр., в която е декларирал липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1 т.3 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост 

и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) с коректно 

попълнени изискуеми данни за внесена гаранция за участие, технически и квалификационни 

обезпеченост за изпълнение на дейността, съответстващи на изискванията на Възложителя.  

1.4. Декларация съгласие за обработване на лични данни- 2стр., оригинал,  подписана 

от управителя на дружеството.  

1.5. Доказателство за внесена гаранция за участие- платежно нареждане от 16.04.2020г., за 

внесена по банков път сума в размер на 500.00 лв., представляваща гаранция за участие за обект № 

3- 1стр., оригинал; 

1.6. Плик с надпис ”Предлагана цена” – 1бр., запечатани в непрозрачен плик с 

ненарушена цялост. 

 

Комисията, като съобрази указанията обективирани в условията за провеждане на 

процедурата, утвърдени със Заповед № РД-04-50/03.04.2020г. на Директора на ТП „ДГС 

Добрич” установи: 
При разглеждане на офертата на „ТЕО-09” ЕООД с ЕИК 200611805 Комисията установи, 

че с представените доказателства кандидатът е доказал, че: е търговец по смисъла на ТЗ; внесъл е 

изискуемата гаранция за участие, съгласно представено платежно нареждане от 16.04.2020г., за 

внесена по банков път сума в размер на 500.00 лв., представляваща гаранция за участие за обект № 

3; Представени са и всички декларации по образец, приложени към конкурсната документация 

подписани от законен представител по регистрация, в които са попълнени изискуемите данни;  

При тези обстоятелства, комисията приема, че участникът е изпълнил изискванията на чл. 

11, чл. 18 и чл. 19 от НУРВИДГТДОСПДНГП, отговаря на условията за участие, съгласно 

утвърдената конкурсна документация и не са налице условията по чл. 22, ал. 4  от същата наредба и. 

С оглед изложеното Комисията единодушно РЕШИ: При изготвяне на офертата 

кандидата „ТЕО-09” ЕООД с ЕИК 200611805 се е придържал към изискванията на възложителя на 

конкурса и е представил всички необходими и изискуеми документи, поради което го ДОПУСКА до 

участие в следващия етап – отваряне на ценовото предложение. 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 

III. ТРЕТИ ЕТАП- ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

ЗА ОБЕКТ № 3  

Допуснат до участие за обекта е „ТЕО-09” ЕООД с ЕИК 200611805. При отваряне на 

ценовото предложение в плика с предлаганата от него цена, Комисията установи, че 

За ОБЕКТ № 03 предлага обща крайна цена за извършване на дейността в обекта в 

размер на 10000.00лв.( десет хиляди лева) без вкл. ДДС 

Обект 3 

Твърди 

широколистни 

Меки 

широколистни 

Технологична 

дървесина от 

средна, дребна, 

дърва 

пр.мЗ 1000 10,00 10000,00 

Валидността на настоящото предложение е 30 календарни дни от датата на отваряне на 

офертите.  

 

Комисията установи, че финансовото предложение е по образец, подписано от управителя 

и подпечатано с фирмения печат на участника. 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Критерият, по който офертите на допуснатите участници ще бъдат оценени и класирани е 

" най-ниска предложена цена" Крайно класиране на участниците: На първо място се класира 
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участникът с най-ниска обща цена за съответния обект. В случай че предложената обща цена за 

обекта на двама или повече кандидати е равна, комисията определя класирания за съответния обект 

чрез жребий в присъствието на кандидатите 

При тези данни и като съобрази, че финансовото предложение на участника за обект № 3, 

предмет на конкурсната сесия, е по образец, подписано от законен представител, а предложената в 

него обща крайна цена за извършване на дейността  за обекта не надхвърля обявената от 

Възложителя пределна стойност, Комисията   

 

ОБЯВЯВА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ за изпълнител на дейности в ДГТ на територията 

на ТП „ДГС Добрич” с предмет: „Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на 

дървесина по заявки“ в горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост в района на дейност на ТП ДГС Добрич 

 

ЗА ОБЕКТ № 3  

1.1. Класира на ПЪРВО МЯСТО участникът „ТЕО-09” ЕООД с ЕИК 200611805 с 

предложена обща крайна цена за извършване на дейността в обекта в размер на 10000.00лв.( десет 

хиляди лева) без вкл. ДДС 

1.2. На осн. чл. 22, ал.17 от НУРВИДГТДОСПДНГП обявява „ТЕО-09” ЕООД с ЕИК 

200611805  за изпълнител на дейностите, предмет на конкурса за обекта. 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 

 

Съгласно Заповед № РД-04-54/21.04.2020г. на Директора на  ТП „ДГС Добрич” настоящия 

протокол, ведно със събраната в хода на процедурата документация се предаде за утвърждаване на 

21.04.2020г.. 

 

Председател: 

инж. Ренета чл.59 от ЗЗЛД.................................................. 

 

Членове: 

 

адв. Павлина  чл.59 от ЗЗЛД......................................................... 

 

инж. Константин чл.59 от ЗЗЛД......................................................... 

 

Даниела Пеева чл.59 от ЗЗЛД.............................................................. 

 

инж. Тошко Петков  чл.59 от ЗЗЛД........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


