
 

190 1 Протокол  за   Обект № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП „ДГС Добрич“  

УТВЪРДИЛ 

                                           Директор на ТП „ДГС Добрич“… /…...п…./ 

                                                                               /инж.Цанко Иванов Николов / 

                                                                                                              

   Дата:23.05.2017г. 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

Днес, в 10,00ч на 19.05.2017г., комисия назначена със Заповед №РД-04-33-

1/19.05.2017г. на Директора на ТП „ДГС Добрич“  в състав: 

 

Председател: 

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

Членове:  

инж. Стоян Саров - експерт в ЦУ на СИДП ДП гр.Шумен 

Даниела Пеева, счетоводител в ТП"ДГС-Добрич" 

Владка Димитрова, лесничей 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 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-04-33/03.05.2017г. на директора на ТП „ДГС Добрич“ оправомощен 

за това със Заповед №170/03.05.2017 г. 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: 

Цонко Георгиев Цонков, пълномощник на АТАНАС ГАНЧЕВ ХРИСТОВ, 

управител, представляващ ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД с вх.номер на документацията 

№1205/18.05.2017-11,05ч. 

Йордан Славов Янчев, представляващ ПЛАМТЕД ЕООД с вх.номер на 

документацията №1206/18.05.2017-13,25ч. 

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

документацията №1207/18.05.2017-13,30ч. 

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

документацията №1209/18.05.2017-14,20ч. 

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

№1210/18.05.2017-15,00ч. 

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

№1211/18.05.2017-15,05ч. 

Марина Йорданова Станева-Щерева представляващ ДЕМИ АД с вх.номер на 

документацията №1212/18.05.2017-15,10ч. 



 

Стелиян Делев Стоянов, пълномощник на Петко Делев Стоянов - 

управител, представляващ ДАЖБОГ ЕООД с вх.номер на документацията 

№1213/18.05.2017-15,35ч. 

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ, представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с 

вх.номер на документацията №1216/18.05.2017-15,45ч. 

Диян Начев Димов, изп.директор, представляващ ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  

АД с вх.номер на документацията №1217/18.05.2017-15,50ч. 

Радостина Атансова Райнова, пълномощник на Йордан Петров Петров, 

представляващ ДАН-КОС ЕООД с вх.номер на документацията №1218/18.05.2017-

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 предложение до възложителя за прекратяване 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: 

 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД с ЕИК 201645970 седалище и адрес на управление в 

гр. Варна 9000, ул.ОТЕЦ ПАИСИЙ No 11, 0886103808, dobrichles2011@abv.bg, 

представлявано от Цонко Георгиев Цонков, пълномощник на АТАНАС ГАНЧЕВ 

ХРИСТОВ, управител – управител, с входящ номер на документацията № 

1205/18.05.2017-11,05ч.  за Обект №2, 4 и 5 

ПЛАМТЕД ЕООД с ЕИК 202438630, седалище и адрес на управление в гр. 

Вълчи дол 9280, УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР No 9, 0887382602, представлявано от Йордан 

Славов Янчев – управи тел, с входящ номер на документацията № 1206/18.05.2017-

13,25ч. за Обект №2 и 4 

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 

№ 1207/18.05.2017-13,30ч. за Обект №8 



 

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– управител, с входящ номер на документацията № 

1209/18.05.2017-14,20ч. за Обект № 9 

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 190Гюрсел Адил – 

управител, с входящ номер на документацията № 1210/18.05.2017-15,00ч. за Обект № 7 

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 с входящ номер на документацията № 1211/18.05.2017-15,05ч., за Обект № 3 и 

4 

 

ДЕМИ АД с ЕИК  124604106, седалище и адрес на управление в гр. Добрич, 

ул.МАРИН ДРИНОВ 5, 603035, demiad@abv.bg, представлявано от Марина 

Йорданова Станева-Щерева с входящ номер на документацията № 1212/18.05.2017-

15,10ч. за Обект № 6 

 

ДАЖБОГ ЕООД с ЕИК 124601455 седалище и адрес на управление в 

обл.Добрич, общ.Генерал Тошево, с. Спасово 9561, ул. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА No 24, 

представлявано от Стелиян Делев Стоянов, пълномощник на Петко Делев Стоянов - 

управител – управител, с входящ номер на документацията № 1213/18.05.2017-15,35ч.  

за Обект №1, 3, 4, 6 и 10 

ХОРИЗОНТИ ООД с ЕИК 124625303, седалище и адрес на управление в гр. 

Добрич 9300, БУЛ. ТРЕТИ МАРТ No 50, представлявано от ДИМИТЪР 

КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ – управи тел, с входящ номер на документацията № 

1216/18.05.2017-15,45ч. за Обект №5 

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, изп.директор – управител, с входящ номер на 

документацията № 1217/18.05.2017-15,50ч. за Обект №1 и 6 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162 седалище и адрес на управление в 

гр.Добрич, УЛ. РУЕН 4-1-2, 0884247544, dankos_1942@abv.bg, представлявано от 

Радостина Атансова Райнова, пълномощник на Йордан Петров Петров– управител, с 

входящ номер на документацията № 1218/18.05.2017-15,55ч. за Обект № 2 и 10 

 

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 предложение до възложителя за прекратяване 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, както 

следва: 

ОБЕКТ КАНДИДАТ 

1 1. ДАЖБОГ ЕООД 

2. ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД 

 

2 1.ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД 

2. ПЛАМТЕД ЕООД 



 

3. ДАН-КОС ЕООД 

 

3 1. ИВ КО БГ ЕООД 

2. ДАЖБОГ ЕООД 

 

4 1. ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД 

2. ПЛАМТЕД ЕООД 

3. ИВ КО БГ ЕООД 

4. ДАЖБОГ ЕООД 

 

5 1. ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД 

2. ХОРИЗОНТИ ООД 

 

6 1. ДЕМИ АД 

2. ДАЖБОГ ЕООД 

3. ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД 

 

7 1. СЕМРА ООД 

 

8 1. ЕВРОПА 2000 ЕООД 

 

9 1. РУСИЯ ЕООД 

 

10 1. ДАЖБОГ ЕООД 

2. ДАН-КОС ЕООД 

 

 

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

се прекратява 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: 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД с ЕИК 201645970 входящ номер на документацията 

№ 1205/18.05.2017-11,05ч.  за Обект №2, 4 и 5, е представил всички изискуеми, 

съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за 

обектите. 

ПЛАМТЕД ЕООД с ЕИК 202438630, с входящ номер на документацията № 

1206/18.05.2017-13,25ч. за Обект №2 и 4, , е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

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

1207/18.05.2017-13,30ч. за Обект №8, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

РУСИЯ ЕООД с ЕИК 203772660 с входящ номер на документацията № 

1209/18.05.2017-14,20ч. за Обект № 9, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

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 190Гюрсел Адил – 



 

управител, с входящ номер на документацията № 1210/18.05.2017-15,00ч. за Обект № 

7, 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 № 

1211/18.05.2017-15,05ч., за Обект № 3 и 4, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

ДЕМИ АД с ЕИК  124604106, с входящ номер на документацията № 

1212/18.05.2017-15,10ч. за Обект № 6, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

ДАЖБОГ ЕООД с ЕИК 124601455 входящ номер на документацията № 

1213/18.05.2017-15,35ч.  за Обект №1, 3, 4, 6 и 10, е представил всички изискуеми, 

съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за 

обектите. 

ХОРИЗОНТИ ООД с ЕИК 124625303, с входящ номер на документацията № 

1216/18.05.2017-15,45ч. за Обект №5, , е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК 124124623, с входящ номер на 

документацията № 1217/18.05.2017-15,50ч. за Обект №1 и 6, е представил всички 

изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното 

участие за обектите. 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162 с входящ номер на документацията № 

1218/18.05.2017-15,55ч. за Обект № 2 и 10, 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: 

 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД с ЕИК 201645970 за Обект №2, 4 и 5 

ПЛАМТЕД ЕООД с ЕИК 202438630, за Обект №2 и 4,  

ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК 124705393, за Обект №8 

РУСИЯ ЕООД с ЕИК 203772660 за Обект № 9 

СЕМРА ООД с ЕИК  203658190 за Обект № 7 

ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК  202775582, за Обект № 3 и 4 

ДЕМИ АД с ЕИК  124604106, за Обект № 6 

ДАЖБОГ ЕООД с ЕИК 124601455 за Обект №1, 3, 4, 6 и 10 

ХОРИЗОНТИ ООД с ЕИК 124625303, за Обект №5,  

ДОБРУДЖАНСКА ГОРА  АД с ЕИК 124124623, за Обект №1 и 6 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162 за Обект № 2 и 10 

 



 

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, класиране на кандидатите по обекти. 

3.Вземане на решение за предложение до възложителя за прекратяване 

провеждането на процедурата, в случай на липса на кандидат поради 

отстраняване от участие за съответния обект. 
 

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 и класиране на кандидатите по обекти. 

Комисията ОБЯВИ цените на кандидатите и единодушно извърши следното 

класиране: 

За Обект № 1  

ОТДЕЛИ 
Дейности 

Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

63-в, 68-е, 123-

в 
1445 27021,780 1351,09 

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

именно: 

ДАЖБОГ ЕООД с ЕИК 124601455 с предложена обща цена от 22100,00 лв.без 

ДДС; 

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

20800,00 лв. без ДДС; 

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

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения 

критерии за оценка на офертите НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА, единодушно 

КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

ДОБРУДЖАНСКА 

ГОРА  АД  

 

ДАЖБОГ ЕООД 

НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА 

ЦЕНА 

20800,00 лв.без ДДС 22100,00 лв.без ДДС 

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 
Дейности 

Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

88-к 721 13452,300 672,62 

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

именно: 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД с ЕИК 201645970 с предложена обща цена от 

9416,00 лв.без ДДС; 

ПЛАМТЕД ЕООД с ЕИК 202438630, с предложена обща цена от 9977,00 лв. 

без ДДС; 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162, с предложена обща цена от 13452,30  

лв.без ДДС; 

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

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения 

критерии за оценка на офертите НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА, единодушно 

КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 

ЕООД 

ПЛАМТЕД ЕООД  ДАН-КОС ЕООД 

НАЙ-НИСКА 

ПРЕДЛОЖЕНА 

ЦЕНА 

9416,00 лв.без ДДС 9977,00 лв.без ДДС 13452,30 

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 
Дейности 

Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

226-б, 142-г, 

168-е 
943 17340,39 867,02 

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 17300,00 лв.без 

ДДС; 

ДАЖБОГ ЕООД с ЕИК 124601455, с предложена обща цена от 14100,00 лв. 

без ДДС; 

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

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения 

критерии за оценка на офертите НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА, единодушно 

КЛАСИРА кандидатите както следва: 

 



 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

ДАЖБОГ ЕООД   

ИВ КО БГ ЕООД 

НАЙ-НИСКА 

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 

14100,00 лв.без ДДС 17300,00 лв.без ДДС 

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 
Дейности 

Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 
Гаранция за участие в лева 

169-б 1059 19410,27 970,51 

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

именно: 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД с ЕИК 201645970 с предложена обща цена от 

13587,00 лв.без ДДС; 

ПЛАМТЕД ЕООД с ЕИК 202438630, с предложена обща цена от 17777,00 лв. 

без ДДС; 

ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК 202775582, с предложена обща цена от 19300,00  

лв.без ДДС; 

ДАЖБОГ ЕООД с ЕИК 124601455 с предложена обща цена от 16200,00 лв.без 

ДДС; 

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

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения 

критерии за оценка на офертите НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА, единодушно 

КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 

ЕООД 

ДАЖБОГ ЕООД ПЛАМТЕД 

ЕООД  

ИВ КО БГ ЕООД 

НАЙ-НИСКА 

ПРЕДЛОЖЕ

НА ЦЕНА 

13587,00 лв.без ДДС 16200,00 17777,00 лв.без 

ДДС 

19300,00 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място Трето място Четвърто 

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 
Дейности 

Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

127-в, 1-и, 8-а, 

116-а, 119-з 
1349 25154,82 1257,74 

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

именно: 



 

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД с ЕИК 201645970 с предложена обща цена от 

19123,16 лв.без ДДС; 

ХОРИЗОНТИ ООД с ЕИК 124625303, с предложена обща цена от 18111,47 лв. 

без ДДС; 

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

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения 

критерии за оценка на офертите НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА, единодушно 

КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

ХОРИЗОНТИ ООД   

ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД 

НАЙ-НИСКА 

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 

18111,47 лв.без ДДС 19123,16 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ 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 
Дейности 

Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 
Гаранция за участие в лева 

38-б, 145-д1, 

180-д 
1558 29045,91 1452,30 

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

именно: 

ДЕМИ АД с ЕИК 124604106 с предложена обща цена от 29045,00 лв.без ДДС; 

ДАЖБОГ ЕООД с ЕИК 124601455, с предложена обща цена от 24200,00 лв. 

без ДДС; 

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

22400,00  лв.без ДДС; 

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

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения 

критерии за оценка на офертите НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА, единодушно 

КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

ДОБРУДЖАНСКА 

ГОРА  АД 

ДАЖБОГ ЕООД   

ДЕМИ АД 

НАЙ-НИСКА 

ПРЕДЛОЖЕ

НА ЦЕНА 

22400,00 24200,00 лв.без ДДС 29045,00 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място Трето 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 Дейности Обща пределна Гаранция за участие в лева 



 

Прог.количество 
дървесина в м3 

стойност в лева 
без ДДС 

77-г, 109-а, 

118-л 
1713 31848,37 1592,42 

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

именно: 

СЕМРА ООД с ЕИК  с предложена обща цена от 31800,00 лв.без ДДС; 

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

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения 

критерии за оценка на офертите НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА, единодушно 

КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

СЕМРА ООД 

НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 31800,00 лв.без ДДС 

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 
Дейности 

Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 
Гаранция за участие в лева 

51-б, 204-п, 

205-б 
1439 26934,62 1346,73 

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

именно: 

ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК  с предложена обща цена от 26934,00 лв.без ДДС; 

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

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения 

критерии за оценка на офертите НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА, единодушно 

КЛАСИРА кандидатите както следва: 

 
  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

ЕВРОПА 2000 ЕООД 

НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 26934,00 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо 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 
Дейности 

Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 

Гаранция за участие в 
лева 

127-б, 689-б, 710-а, 

737-а, 792-в, 803-а, 
1322 24716,10 1235,81 



 

804-а, 807-а, 811-а, 

914-а, 1016-а, 1055-а, 

1059-а, 1061-а, 1084-а, 

1896-а, 1888-б 

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

именно: 

РУСИЯ ЕООД с ЕИК  с предложена обща цена от 22999,00 лв.без ДДС; 

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

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения 

критерии за оценка на офертите НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА, единодушно 

КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

РУСИЯ ЕООД 

НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 22999,00 лв.без ДДС 

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 
Дейности 

Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева 

без ДДС 
Гаранция за участие в лева 

195-з 403 7463,24 373,16 

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

именно: 

ДАЖБОГ ЕООД с ЕИК 124601455 с предложена обща цена от 7400,00 лв.без 

ДДС; 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162, с предложена обща цена от 7463,24 лв. без 

ДДС; 

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

основание чл.22, ал.9 от Наредбата, Комисията въз основа на предварително обявения 

критерии за оценка на офертите НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА, единодушно 

КЛАСИРА кандидатите както следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

ДАЖБОГ ЕООД 

ДАН-КОС ЕООД  

НАЙ-НИСКА 

ПРЕДЛОЖЕ

НА ЦЕНА 

7400,00 лв.без ДДС 7463,24 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и 

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

 

След приключване на работата си, Комисията единодушно взе решение за 

закриване на провеждането на процедурата. 

 



 

 

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 

23.05.2017 г. 

 

Председател : 

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

 

Членове:  

инж. Стоян Саров - експерт в ЦУ на СИДП ДП гр.Шумен  /…...п…./ 

 

Даниела Пеева, счетоводител в ТП"ДГС-Добрич"/…...п…./ 

 

Владка Димитрова, лесничей в ТП"ДГС-Добрич"/…...п…./ 

 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист/…...п…./ 

 
Подписите заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД. Текста е идентичен с текста на подписания на 

хартия документ. 

 

 


