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413  Заповед за класиране Обект  1 

 

„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ” ТП 
гр.Тервел, обл.Добрич, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 10, тел. 22 71, 23 09, факс 20 24 e-mail: dgs.tervel@dpshumen.bg 

 

З А П О В Е Д 
№ РД-11-130/04.11.2019г. 

Гр.Тервел 

 Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед № 319/15.10.2019г. на Директора на «СИДП» 

ДП Шумен, на основание чл.23, ал.1, т.1 от  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,  чл.174, ал.2 от Закона за горите,  и във връзка с отразените резултати в 

Протокол на Комисията от заседанието и проведено от 11.00ч на 31.10.2019г., за провеждане на 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», открит с моя Заповед № РД-11-

120/15.10.2019г., относно Обект № 1, а именно: 

 
Място на 

извършване на 

дейността 

(отдел, 

подотдел)  

Прогнозни количества Максимална стойност в лв., без ДДС, над 

която участникът не може да депозира 

ценово предложение 

Гаранция за 

участие 

53-а, 14-ж, 

37-м 

706 16979,94 849,00 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

1.В определения срок за подаване на оферти са регистрирани участници, по реда на депозиране на 

документите за обекта, както следва: 

МИХАЙЛОВ ЛЕСПРОЕКТ ЕООД с ЕИК 204748178 седалище и адрес на управление в гр. Варна 

9000, ул.” Фантазия ” № 69 -къща, 0897604488, mihailovlesproekt@gmail.com, mihailov.m.a@abv.bg, 

представлявано от МИХАИЛ АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ. 

ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517, седалище и адрес на управление в гр. Тервел 9450, УЛ. ХАН 

АСПАРУХ No 4, 05751/2051, факс: 05751/2139, triada_2002@abv.bg, представлявано от Митко Петров 

Ненов – управител. 

  

2. Комисията е извършила проверката за съответствие на представените документи, с документите 

изискуеми съгласно Наредбата и Условията, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО е констатирала: 

2.1.Относно участника МИХАЙЛОВ ЛЕСПРОЕКТ ЕООД с ЕИК 204748178 входящ номер на 

документацията № УС-02-701/30.10.2019г.-11,50ч.  за Обект №1, от изискуемите съгласно конкурсната 

документация документи е представил: 

- заявление за участие по образец, в което се посочват обектът, за който се участва, името на 

участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър 

по чл. 241 или 235 от ЗГ за съответната дейност 

- декларация по образец за деклариране на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата.  

Комисията е констатирала, че в основния плик освен горепосочените документи, участникът 

МИХАЙЛОВ ЛЕСПРОЕКТ ЕООД е представил заедно с тях и попълнено, подписано и подпечатано Ценово 

предложение по образец, в което е посочена предлагана обща крайна цена с цифри и думи, от 16 926,95 лв. 

без ДДС.  
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Комисията е констатирала, че в основния плик с изискуемите документи не е намерен отделен, 

запечатан, непрозрачен плик (малък плик), върху който да е изписано „Ценово предложение", 

наименованието на участника и обекта, в който плик участника следва да е поставил ценовото си 

предложение. 

 

2.2. Относно участника ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517, с входящ номер на документацията № УС-

02-702/30.10.2019г.-16,00ч. за Обект №1, от изискуемите съгласно конкурсната документация 

документи е представил: 

- заявление за участие по образец, в което се посочват обектът, за който се участва, името на 

участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър 

по чл. 241 или 235 от ЗГ за съответната дейност 

- декларация по образец за деклариране на обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата.  

- Отделен, запечатан, непрозрачен плик (малък плик), върху който е изписано „Ценово предложение", 

наименованието на участника и обекта. 

3. В резултат на направените констатации: 

3.1.Относно офертата на участника МИХАЙЛОВ ЛЕСПРОЕКТ ЕООД с ЕИК 204748178, Комисията, 

единодушно е взела следното решение: ОТСТРАНЯВА МИХАЙЛОВ ЛЕСПРОЕКТ ЕООД с ЕИК 

204748178 за Обект №1 при следните МОТИВИ: 

-Фактическо основание- участникът не е представил към офертата си отделен, запечатан, непрозрачен 

плик (малък плик), върху който да е изписано „Ценово предложение", наименованието на участника и 

обекта, в който плик участника следва да е поставил ценовото си предложение, което е задължително 

условие на което трябва да отговаря офертата му съгласно чл.18, ал.1, т.6 от Наредбата, както и съгласно 

т.5.3 от Условията за провеждане на процедурата. Респективно представеното Ценово предложение 

съдържащо и предложената цена, не е поставено в отделен плик, а е приложено към останалите документи. 

-Правно основание- чл.22, ал.4, т.3 от Наредбата и т.5.3 от Условията за провеждане на процедурата, 

а именно, че участникът е представил оферта, която е непълна-липсва плик „Ценово предложение“, и в 

същото време не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно представеното 

ценово предложение не е в отделен плик. 

 

3.2.Относно офертата на участника ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517, за Обект №1, Комисията, 

единодушно е взела следното решение: ДОПУСКА УЧАСТНИКА ДО СЛЕДВАЩИТЕ ЕТАПИ НА 

ПРОЦЕДУРАТА 

 

4. КОМИСИЯТА е отворила плика с ценовото предложение на допуснатия участник, ОБЯВИЛА е 

предложената цена и е извършила следното класиране: 

 

          Участник 

 

 

Критерий  

ТРИАДА  ООД 

НАЙ-НИСКА ЦЕНА 16500,00 лв.без ДДС 

КЛАСИРАНЕ Първо място 

 

Съгласно чл.23, ал.1, т.1 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, като установих, че на този етап не са налице условията на чл.23, ал.1, т.2 от Наредбата за 

прекратяване на процедурата, 

  

II. ОПРЕДЕЛЯМ: 

За Обект № 1: 
Място на 

извършване на 

дейността 

(отдел, 

подотдел)  

Прогнозни количества лежаща маса в 

пл.м3 
Максимална стойност в лв., без ДДС, над 

която участникът не може да депозира 

ценово предложение 

Гаранция за 

участие 
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53-а, 14-ж, 

37-м 

706 16979,94 849,00 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейностите предмет на процедурата е участника класиран на първо място 

ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517, при цена 16500,00 лв. без ДДС. 

 

IІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

1.С настоящата Заповед закривам процедурата за Обект № 1.  

2. Препис от Заповедта в един и същи ден, в рамките на 3-дневния срок от получаването на 

протокола на комисията, да се публикува в интернет страницата на ТП ДЛС Тервел и да се изпрати на за 

публикуване и на СИДП ДП, а на участниците да се съобщи по реда на чл. 61 от АПК - чрез устно 

уведомяване за съдържанието на заповедта, което се удостоверява с подпис на извършилото го 

длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща на 

електронния адреси на участника, или факс, ако участника е посочил такъв. Начинът на съобщаването се 

отбелязва на екземпляра на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
3. Заповедта влиза в сила 14 дни след съобщаването и на участника, но на основание чл.23, ал.3 от 

Наредбата и чл. 60, ал.1 от АПК разпореждам предварително изпълнение на настоящата Заповед, и договор 

с изпълнителя следва да се сключи в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването на заповедта.  

3.1. На основание чл.23, ал.6 от в 5-дневен срок от издаването на настоящата заповед, определеният 

за изпълнител участник следва да представи документите по т.12.7.1 от Условията за провеждане на 

открития конкурс.    

4. На основание чл.35, ал.8 от Наредбата, в 3-дневен срок от изтичането на срока по т.3.1  комисията 

определена с моя Заповед № РД-11-127/31.10.2019г., да провери редовността и съответствието на 

представените документи по т.3.1. от настоящата заповед, за което да изготви протокол, след което 

протоколът да ми бъде представен за утвърждаване. 

5. На основание чл. 9а, ал.8 от Наредбата внесената от участника гаранция за участие от 849,00 лв. 

следва да послужи за пълно изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение от 825,00 

лв., като в срок от пет работни дни след сключване на договора да му се възстанови разликата от 24,00 лв. 

5.1.На основание чл.31, ал.1, т.1 от Наредбата, внесената гаранция за участие на отстранения 

участник да се освободи в срок от 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на настоящата 

заповед за определяне на изпълнител; 

5.2. На основание чл.31, ал.1, т.3 от Наредбата, при обжалване на настоящата заповед, гаранцията за 

участие на обжалващия да се освободи в срок 5 работни дни от приключване на производството по 

обжалване. 

6. Настоящата заповед да се изпрати на СИДП ДП гр. Шумен за информация, и да се сведе до 

знанието на ръководителя на счет.отдел на поделението с оглед връщане в срок на разликата между 

внесената гаранция за участие и определената гаранция за изпълнение в размер на 24,00 лв.  

7. След съобщаването на настоящата заповед на определения изпълнител, копие от нея с отбелязване 

на датата на съобщаването и да се връчи на председателя на комисията, с оглед изпълнение на т.4 от 

настоящия раздел. 

8. На основание чл.32, т.3 и т.4 от Наредбата, ако определеният за изпълнител участник не изпълни 

задължението си да сключи договор, или не представи документите по т.12.7.1 от Условията за провеждане 

на открития конкурс в определения срок, да се задържи гаранцията му за участие в размер на 849,00 лв. 

9. На основание чл.23, ал.5 от Наредбата настоящата заповед подлежи на обжалване по реда и в 

срока по АПК. Жалбата се подава чрез ТП ДЛС Тервел  до Адм.съд гр. Добрич. 
 

 

 

инж.Георги Димитров Ботев: /П/чл.59 от ЗЗЛД     

/Директор ТП ДЛС Тервел  /                                       

 
 


