
 

352 1 Протокол  за   Обект № 1, 2, 3, 4 и 5 - ТП „ДЛС Тервел“  

УТВЪРДИЛ 

                                           Директор на ТП „ДЛС Тервел“:зал.на осн.чл.2от ЗЗЛД 

                                                                               /инж.Георги Димитров Ботев / 

                                                                                                              

   Дата:28.06.2018г. 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

Днес, в 11.00ч на 26.06.2018г., комисия назначена със Заповед №РД-11-87 на 

Директора на ТП „ДЛС Тервел“  в състав: 

 

Председател: 

инж. Тодор Тодоров, зам.директор ТП ДЛС Тервел 

Членове:  

Нина Енчева - счетоводител в ТП ДЛС Тервел 

Светлана Костова, специалист лесовъдство при ТП ”ДЛС Тервел” 

Станка Върбанова, оператор въвеждане на данни при ТП „ДЛС Тервел” 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист 

 

се събра в пълен състав на заседание в административната сграда на ТП „ДЛС 

Тервел“  и проведе процедура ОТКРИТ КОНКУРС 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, 2, 3, 

4 и 5, открит със Заповед №РД-11-76/08.06.2018г. на директора на ТП „ДЛС Тервел“ 

оправомощен за това със Заповед №222/06.06.2018г. 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: 

 

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

документацията №УС-02-527/22.06.2018г.-13,40ч. 

Йордан Петров Петров, представляващ ДАН-КОС ЕООД с вх.номер на 

документацията №УС-02-528/25.06.2018г.-11,50ч. 

Гюрсел Адил, представляващ ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД с вх.номер на 

документацията №УС-02-529/25.06.2018г.-14,00ч. 

Екатерина Димитрова Николова и Любчо Здравков Аранов, представляващ 

АГРОИМПУЛС 2000 ООД с вх.номер на документацията №УС-02-530/25.06.2018г.-

14,30ч. 

Валентин Петров Петров, представляващ ТРИАДА  ООД с вх.номер на 

документацията №УС-02-531/25.06.2018г.-15,00ч. 

 



 

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: 

 

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 – 

управител, с входящ номер на документацията № УС-02-527/22.06.2018г.-13,40ч.  за 

Обект №1 

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 Йордан Петров 

Петров – управи тел, с входящ номер на документацията № УС-02-528/25.06.2018г.-

11,50ч. за Обект №3 

ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД с ЕИК 203658190, седалище и адрес на управление 

в гр. Добрич 9300, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ No 18, ап. 2, тел.: 0888 281826, 

branimir_popov@abv.bg, представлявано от Гюрсел Адил – управител, с входящ номер на 

документацията № УС-02-529/25.06.2018г.-14,00ч. за Обект №5 

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

гр.Тервел 9450, ул.Ген.Столетов 20,0898443541, agroimpuls2000@gmail.com , 

представлявано от Екатерина Димитрова Николова и Любчо Здравков Аранов– 

управител, с входящ номер на документацията № УС-02-530/25.06.2018г.-14,30ч. за 

Обект № 2 

ТРИАДА  ООД с ЕИК  124596517, седалище и адрес на управление в гр. Тервел 

9450, УЛ. ХАН АСПАРУХ No 4, 05751/2051, факс: 05751/2139, представлявано от 

352Валентин Петров Петров – управител, с входящ номер на документацията № УС-02-

531/25.06.2018г.-15,00ч. за Обект № 4 

 

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 ЛЕС ГОР ЕООД за Обект №1 

 

ОБЕКТ 2 АГРОИМПУЛС 2000 ООД за Обект № 2 

 

ОБЕКТ 3 ДАН-КОС ЕООД за Обект №3 

 

ОБЕКТ 4 ТРИАДА  ООД за Обект № 4 

  

ОБЕКТ 5 ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД за Обект №5 

 

 

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: 

ЛЕС ГОР ЕООД с ЕИК 204587668 входящ номер на документацията № УС-02-

527/22.06.2018г.-13,40ч.  за Обект №1, е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162, с входящ номер на документацията № УС-02-

528/25.06.2018г.-11,50ч. за Обект №3, , е представил всички изискуеми, съгласно 

конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. 

ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД с ЕИК 203658190, с входящ номер на 

документацията № УС-02-529/25.06.2018г.-14,00ч. за Обект №5, е представил всички 

изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното 

участие за обектите. 

АГРОИМПУЛС 2000 ООД с ЕИК 130387582 с входящ номер на документацията 

№ УС-02-530/25.06.2018г.-14,30ч. за Обект № 2, е представил всички изискуеми, 

съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за 

обектите. 

ТРИАДА  ООД с ЕИК  124596517, с входящ номер на документацията № УС-02-

531/25.06.2018г.-15,00ч. за Обект № 4, 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: 

 



 

ЛЕС ГОР ЕООД с ЕИК 204587668 за Обект №1 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162, за Обект №3,  

ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД с ЕИК 203658190, за Обект №5 

АГРОИМПУЛС 2000 ООД с ЕИК 130387582 за Обект № 2 

ТРИАДА  ООД с ЕИК  124596517 за Обект № 4 

 

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 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 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева без ДДС 

Гаранция за 
участие в лева 

109-р, 110-ч, 

116-в, 117-г, 

118-к, 126-т, 

126-ф, 133-а, 

134-г, 135-д, 

117-д 

2112 48981,73 2449,09 

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

именно: 

ЛЕС ГОР ЕООД с ЕИК 204587668 с предложена обща цена от 48900,00 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 ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

ЛЕС ГОР ЕООД 

НАЙ-НИСКА ЦЕНА 48900,00 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. 

 

За Обект № 2  

ОТДЕЛИ 
Прог.количество 
дървесина в м3 

Обща пределна 
стойност в лева без ДДС 

Гаранция за 
участие в лева 

119-н, 133-в, 

135-е, 111-р, 

114-д, 114-и, 

141-и, 142-р, 

351-а, 143-п, 

141-л, 1-и, 7-к, 

120-ж, 125-д 

2119 47855,12 2392,76 

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 

47855,12 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 ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 

 
  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

АГРОИМПУЛС 2000 ООД 

НАЙ-НИСКА ЦЕНА 47855,12 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо 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 

143-ф, 143-х, 2-

д, 19-з, 79-д, 

142-к, 268-б, 

268-в, 37-е, 

174-ж 

2009 45013,09 2250,65 

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

именно: 



 

ДАН-КОС ЕООД с ЕИК 148107162 с предложена обща цена от 45013,09 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 ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

ДАН-КОС ЕООД 

НАЙ-НИСКА ЦЕНА 45013,09 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо 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 

173-д, 152-с, 

161-е, 214-а, 1-

в, 314-а, 180-в, 

70-б 

2105 47906,55 2395,33 

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

именно: 

ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517 с предложена обща цена от 47906,55 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 ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

ТРИАДА  ООД 

НАЙ-НИСКА ЦЕНА 47906,55 лв.без ДДС 

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 

318-а, 95-д 621 14172,15 708,61 

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

именно: 

ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД с ЕИК 203658190 с предложена обща цена от 

14172,00 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 ЦЕНА, единодушно КЛАСИРА кандидатите както 

следва: 
 

  

          Кандидат 

 

 

Критерий  

 

ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД 

НАЙ-НИСКА ЦЕНА 14172,00 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място 

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

за спечелил  Обект № 5 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 

27.06.2018г. 

 

Председател : 

инж. Тодор Тодоров, зам.директор ТП ДЛС Тервел: зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 

Членове:  

Нина Енчева - счетоводител в ТП ДЛС Тервел: зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 

Светлана Костова, специалист лесовъдство при ТП ”ДЛС Тервел”: зал.на 

осн.чл.2от ЗЗЛД 

 

Станка Върбанова, оператор въвеждане на данни при ТП „ДЛС Тервел”: зал.на 

осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист: зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

 


