
 

 

УТВЪРДИЛ 

                                           Директор на ТП „ДЛС Тервел“ /П/чл.2 от ЗЗЛД 

                                                                               /инж.Георги Димитров Ботев / 

                                                                                                              

   Дата:06.02.2018г. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

Днес, в 11.00ч на 01.02.2018г., комисия назначена със Заповед №РД-11-

12/01.02.2018г. на Директора на ТП „ДЛС Тервел“  в състав: 

 

Председател: 

Нина Енчева - счетоводител в ТП ДЛС Тервел 

Членове:  

Светлана Костова, специалист лесовъдство при ТП ”ДЛС Тервел” 

Веселин Тодоров, техник-механик в "ДЛС-Тервел" ТП на СИДП ДП 

Мариян Илиев-горски стражар в "ДЛС-Тервел" ТП на СИДП ДП 

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(чл.38 от Наредбата) за „Добив на 

дървесина– сеч, разкройване на сортименти 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 „ДЛС Тервел“, за 

Обект №1, открит със Заповед №РД-11-05/15.01.2018г. на директора на ТП „ДЛС 

Тервел“ оправомощен за това със Заповед №27/12.01.2018г. 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: 

 

Екатерина Димитрова Николова и Любчо Здравков Аранов, представляващ 

АГРОИМПУЛС 2000 ООД с вх.номер на документацията №277/26.01.2018г.-14,40ч. 

Юлиян Траянов Христов, представляващ ЛЕС ГОР ЕООД с вх.номер на 

документацията №321/31.01.2018г.-14,20ч. 

 

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: 

 

АГРОИМПУЛС 2000 ООД с ЕИК 130387582 седалище и адрес на управление в 

гр.Тервел 9450, ул.Ген.Столетов 20,0898443541, agroimpuls@dir.bg, представлявано от 

Екатерина Димитрова Николова и Любчо Здравков Аранов – управител, с входящ номер 

на документацията № 277/26.01.2018г.-14,40ч.  за Обект №1 

ЛЕС ГОР ЕООД с ЕИК 204587668, седалище и адрес на управление в гр. Тервел 

9450, ж.к. "Изгрев", бл. 8, вх. Б, ет. 3, ап. 7, представлявано от Юлиян Траянов Христов – 

управи тел, с входящ номер на документацията № 321/31.01.2018г.-14,20ч. за Обект №1 

 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 

ОБЕКТ 1 АГРОИМПУЛС 2000 ООД за Обект №1 

ЛЕС ГОР ЕООД за Обект №1 

 

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: 

 



 

АГРОИМПУЛС 2000 ООД с ЕИК 130387582 входящ номер на документацията № 

277/26.01.2018г.-14,40ч.  за Обект №1, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

ЛЕС ГОР ЕООД с ЕИК 204587668 входящ номер на документацията № 

321/31.01.2018г.-14,20ч.  за Обект №1, е представил оферта, която Е НЕПЪЛНА И 

НЕ ОТГОВАРЯ на предварително обявените условия на възложителя, а именно: 

1.В изискуемата съгласно т.7.2.8.(А) от Условията Декларация № 3, относно 

заявените обстоятелства за техническата обезпеченост на кандидата със собствено или 

закупено на лизинг работно оборудване, в т.1.2. е декларирано наличие на 

специализирана техника за извоз и рампиране, но не са представени документи от 

които да е видно, че техниката е собствена или закупена на лизинг от кандидата. В 

представените документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ кто собственик 

на техниката за извоз и техниката за рампиране са посочени лица, различни от 

кандидата. 

Относно техниката за извоз кандидата е представил в документацията си Договор 

за покупко-продажба, съгласно който е закупил от собственика по талон за регистрация 

тази техника, но подписите на страните по този договор не са заверени нотариално, 

каквото е изискването на чл.12 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и 

горска техника (ЗРКЗГТ), който гласи „Договорите за прехвърляне правото на 

собственост на регистрираната в страната самоходна техника с мощност на двигателя 

над 10 kW се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите.“. 

Относно техниката за рампиране кандидата е представил в документацията си 

Фактура за покупко-продажба, съгласно която е закупил от собственика по талон за 

регистрация тази техника, но не е представен договор за покупко-продажба с нотариална 

заверка на подписите за прехвърляне на собствеността върху самоходната техника за 

рампиране, каквото е изискването на чл.12 от ЗРКЗГТ, който гласи „Договорите за 

прехвърляне правото на собственост на регистрираната в страната самоходна техника с 

мощност на двигателя над 10 kW се сключват в писмена форма с нотариална заверка на 

подписите.“  

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

процедурата. 

1. Във връзка с констатациите по горната точка, Комисията констатира, че ИМА 

основание за отстраняване на част от кандидатите и допускане на останалите до участие 

в процедурата, и единодушно взе следните РЕШЕНИЯ: 

1.1. На основание чл.22, ал.5, т.3 от Наредбата, Комисията единодушно взе 

решение и ОТСТРАНЯВА ОТ УЧАСТИЕ кандидата ЛЕС ГОР ЕООД с ЕИК 

204587668 входящ номер на документацията № 321/31.01.2018г.-14,20ч.  за Обект №1. 

2. В резултат на направените констатации относно останалите кандидати, 

Комисията, единодушно взе следното решение и ДОПУСКА до участие: 

АГРОИМПУЛС 2000 ООД с ЕИК 130387582, за Обект №1 

 

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 и 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. 

4.Закриване на провеждането на процедурата за съответния обект. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка Първа: 

Комисията отвори плика с предложената цена на допуснатия участник, и след като 

извърши проверка за съответствие на ценовото предложение с изискванията на 

възложителя, констатира че същото съответства на условията на възложителя, поради 

което не са налице основания за отстраняване на кандидата на този етап от процедурата. 

 

По точка Втора: 

Обявяване на ценовото предложение и класиране. 

Комисията ОБЯВИ цената на кандидата и единодушно извърши следното 

класиране: 

За Обект № 1  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева без ДДС 

Гаранция за 
участие в лева 

134-ж; 109-с; 

110-а1; 123-л; 

130-в; 130-г 

1598 34836,79 1741,84 

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

именно: 

АГРОИМПУЛС 2000 ООД с ЕИК 130387582 с предложена обща цена от 

34836,79 лв.без ДДС; 

В резултат на констатациите от обявяването на предложената цена, и на основание 

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

оценка на офертите НАЙ-НИСКА ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидата както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

АГРОИМПУЛС 2000 ООД 

НАЙ-НИСКА ЦЕНА 34836,79 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място 

 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и обявява 

за спечелил  Обект № 1 кандидата класиран на първо място. 

 

По точка Трета 

Комисията установи, че няма основание за вземане на решение за предложение до 

възложителя за прекратяване провеждането на процедурата, в случай на липса на 

кандидат поради отстраняване от участие. 

 

По точка Четвърта 

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 06.02.2018 

г. 

 

Председател : 

Нина Енчева - счетоводител в ТП ДЛС Тервел  : /П/чл.2 от ЗЗЛД 

 

Членове:  

Светлана Костова, специалист лесовъдство при ТП ”ДЛС Тервел”:  /П/чл.2 от ЗЗЛД 

 

Веселин Тодоров, техник-механик в "ДЛС-Тервел" ТП на СИДП ДП: /П/чл.2 от ЗЗЛД 

 

Мариян Илиев-горски стражар в "ДЛС-Тервел" ТП на СИДП ДП : /П/чл.2 от ЗЗЛД 

 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист :/П/чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

 


