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Днес 09.03.2020г., долуподписаният/ата в качеството си на 

Директор на ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП 

НА СИДП ДП, УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол на 

комисията. 

УТВЪРДИЛ: /П/чл.59 от ЗЗЛД. 

/инж.Георги чл.59 от ЗЗЛД  / 

 

П Р О Т О К О Л 
№.1 

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 

ал.1 от ЗОП  със Заповед № ЗОП-2020-7-2/09.03.2020г. на Директора на ДЪРЖАВНО 

ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, натоварена да разгледа, оцени и 

класира офертите получени за участие в процедура ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, 

т.12 от ЗОП) за възлагане на обществена поръчка за Доставка на препарати за растителна 

защита, открита с Решение №ЗОП-2020-7-1/14.02.2020г.   

В публично заседание от 11.00 на 09.03.2020, комисията започна своята работа 

съгласно раздел VIII от ППЗОП, в състав: 

Председател: 

1. инж. Тодор чл.59 от ЗЗЛД, заместник директор на ТП „ ДЛС Тервел” 

Членове:  

2. Димитър  чл.59 от ЗЗЛД  – на длъжност р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

3.  адв.Цветан чл.59 от ЗЗЛД, адвокат от ДАК, обслужващ юрист на стопанството 

 

След като се установи, че Комисията е в пълен състав, тя започна работата си с 

приемането на получените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и подписване на  

декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП от 

всеки от членовете на комисията. 

 

Комисията констатира, че съгласно представените от председателя на комисията 

оферти и протокола за приемането им, оферти са получени от следните лица: 

Ред на 

постъпване 

Участник Оферта (вх.№/дата/час) 

1 НИТРОФЕРТ ЕООД УС-02-754/06.03.2020-09:20ч. 

 

2 БИВЕНА  ООД УС-02-754/06.03.2020-14:20ч. 

 

Комисията констатира, че няма постъпили оферти след изтичане на крайния срок за 

получаването им. 

Комисията констатира, че на заседанието не присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване. 

 

I. Съгласно обявлението за обществената поръчка и на основание чл.181, ал.2 от 

ЗОП, а именно оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди 

разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, Комисията 

започна работата си по провеждането на процедурата в две заседания, първо открито, и 

второ закрито заседание, при следният дневен ред: 

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

1. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по 

съответните показатели за оценка на офертите; 
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 2. Техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват от 

трима членове на комисията с което публичната част от заседанието приключва; 

 

ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

1. Комисията разглежда техническите и ценовите предложения в представените 

оферти, и извършва проверка за съответствие с изискванията на възложителя съгласно 

технческата спецификация и финансовия му ресурс. Комисията взема решение за допускане 

до следващия етап на процедурата на офертите, които отговарят на изискванията на 

възложителя или за отстраняване от участие на тези които не отговарят. 

2. Комисията ценява съгласно избрания критерий за възлагане офертите, които 

съответстват на предварително обявените условия; Критерият за оценка офертите е „най-

ниска цена”, като крайната предложена цена е равна на сбора стойностите, получени от 

единичните цени, умножени по съответните прогнозни количества. Максималният брой 

точки е 100, като оценката се получава по следната формула: Оценка=(най-доброто 

предложение/предложението на оценявания)х 100. Оценката е до втория знак след 

десетичната запетая, ако същата не се получи цяло число. Крайното класиране на 

участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, с 

най-висока оценка, а на последно място-участникът с най-ниска. 

3. Комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки; 

4. Ако установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, че може в 

срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът да представи нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация; 

5. Комисията разглежда документите по т. 3 и 4 до установяване на съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двамата участници, които 

класира на първо и второ място. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

 

1. ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

По точка Първа. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на 

участниците по съответните показатели за оценка на офертите както следва: 

 

Първа бе отворена офертата на НИТРОФЕРТ ЕООД с ЕИК 203644479, седалище и 

адрес на управление гр. София 1172, ул. Николай Хайтов 34, ет. 1, lazarov@nitrofert.bg, 

т.051997502, м.0888299832, ф.051997539, ф.051997539, представлявано от Александър чл.59 

от ЗЗЛД , с вх.№ на офертата УС-02-754/06.03.2020-09:20ч.  

Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и съдържащите се в 

нея документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, представени от участника.  

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовото предложение за 

изпълнение на предмета на поръчката както следва: 

 

За Доставка на препарати за растителна защита ценовото предложение за 

изпълнение на предмета на поръчката е 28 565,00 лв. без ДДС. 

 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника. 
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Втора бе отворена офертата на БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733, седалище и адрес 

на управление гр. Добрич 9300, УЛ. ОРФЕЙ No 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, 0895/976513, 

bivenaeood@gmail.com, представлявано от МАРИН  чл.59 от ЗЗЛД , с вх.№ на офертата УС-

02-754/06.03.2020-14:20ч. 

Председателя на комисията оповести съдържанието на офертата и съдържащите се в 

нея документи съгласно чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, представени от участника.  

На основание чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви ценовото предложение за 

изпълнение на предмета на поръчката както следва: 

 

За Доставка на препарати за растителна защита ценовото предложение за 

изпълнение на предмета на поръчката е 26 796,33 лв. без ДДС. 

 

На основание чл.61, т.2 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха 

техническото и ценово предложение на участника. 

 

С извършването на гореописаните действия бе приключена публичната част от 

работата на комисията в открито заседание. 

 

II. ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

По точка Първа. Комисията разглежда техническите и ценовите предложения в 

представените оферти, и извършва проверка за съответствие с изискванията на възложителя 

съгласно технческата спецификация и финансовия му ресурс. Комисията взема решение за 

допускане до следващия етап на процедурата на офертите, които отговарят на изискванията 

на възложителя или за отстраняване от участие на тези които не отговарят. 

 

1.Комисията разгледа подробно ценовите и техническите предложения на 

участниците и извърши преценка за съответствието им с предварително обявените от 

възложителя условия, в резултат на която констатира следното: 

 

А/ Участникът БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733, по отношение на препарата 

«Фунгицид със системно действие, използван при епториоза (Septoria tritici), Фузариоза 

(Fusarium spp.), Брашнеста мана (Blumeria graminis), Кафява (листна) ръжда (Puccinia 

recondita) описан в т.IV от Техническата спецификация, е посочил препарата „СФЕРА 

МАКС СК“, с производител „Байер“, който отговаря на изискванията на възложителя, но е 

посочил, че този препарат е спрян от продажба. 

В ценовото предложение на участника присъства препарата „СФЕРА МАКС СК“, с 

производител „Байер“, но не е посочена единична цена, респективно обща стойност според 

количеството, като отново е посочено, че препарата е спрян от продажба. 

  

Б/ Участникът НИТРОФЕРТ ЕООД с ЕИК 203644479 също е предложил препарата 

„СФЕРА МАКС СК“, с производител „Байер“, който отговаря на изискванията на 

възложителя, а в ценовото си предложение е посочил единична цена от 1,40 лв. без ДДС за 

един литър от препарата.  

 

 Във връзка с горните констатации, комисията извърши служебна проверка относно 

обстоятелствата свързани с употребата и продажбата на препарата „СФЕРА МАКС СК“, с 

производител „Байер“, и установи следното: 

-Предложеният от участниците препарат „СФЕРА МАКС СК“, с производител 

„Байер“ е с издадено разрешение за пускане на пазара и употреба на Байер България ЕООД 

съгласно Заповед № РД-11-290/08.02.2017г. на Изп.директор на БАБХ. 

- Със Заповед №РД-11-314/13.02.2019г. на Изп.директор на БАБХ, считано от 

01.08.2019г. е прекратено разрешението за пускане на пазара и употреба на препарата 

„СФЕРА МАКС СК“, с производител „Байер“ издадено на Байер България ЕООД, разрешен 



 4 

със Заповед № РД-11-115/29.11.2014г. и Заповед № РД-11-290/08.02.2017г. на Изп. директор 

на БАБХ.  

Мотивите посочени в Заповед №РД-11-314/13.02.2019г. са, че с Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2018/1060 на Комисията от 26 юли 2018г., одобрението на активното 

вещество трифлоксистробин, съдържащо се в препарата „СФЕРА МАКС СК“, е подновено 

считано от 01.08.2018г., но във връзка с това Байер България ЕООД, която притежава 

разрешението, е уведомила БАБХ че поради вътрешнофирмено решение, продукта „СФЕРА 

МАКС СК“ няма да бъде подаден за подновяване на разрешението в България. 

Поради горното със Заповед №РД-11-314/13.02.2019г. считано от 01.08.2019г. 

разрешението на продукта е прекратено, като за съществуващите в търговската мрежа 

наличности от продукта са определени следните гратисни срокове: 

- 6 /шест/ месеца за продажба и разпространение, т.е от 01.08.2019г. до 31.01.2020г. 

- 12 /дванадесет/ месеца за съхранение и употреба, т.е от 01.08.2019г. до 

01.08.2020г. 

 

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира, че  предложеният и от двамата 

участници продукт „СФЕРА МАКС СК“, с производител „Байер“, може да бъде употребяван 

в България до 01.08.2020г., но ако е закупен до 31.01.2020г., т.е към настоящият момент е  

невъзможно да бъде продаван от участниците, респективно закупен от възложителя, с оглед 

на отмененото разрешение за продажбата му, и изтеклият гратисен период за продажбата и 

разпространението му на 31.01.2020г. 

 

2. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши: ОТСТРАНЯВА от 

участие БИВЕНА  ООД с ЕИК 202899733 и НИТРОФЕРТ ЕООД с ЕИК 203644479, при 

следните мотиви: 

 

Правно основание: чл.107, т.2, б.“А“ от ЗОП, а именно че  участниците са 

представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение 

на поръчката; 

Фактическо основание: Участниците са предложили за доставка чрез покупка 

продукта „СФЕРА МАКС СК“, чиято продажба е невъзможна поради забраната за това, и 

изтичане на гратисния период за продажба и разпространение на 31.01.2020г. 

3. Във връзка с горните констатации и решения, комисията единодушно 

предлага на възложителя да вземе решение с което да прекрати процедурата при 

следните мотиви: 

 

Правно основание: чл.110, ал.1, т.2 във вр.с т.25 от параграф 2 на Допълнителните 

разпоредби на ЗОП, а именно че всички оферти са неподходящи, тъй като не отговаря на 

техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката; 

Фактическо основание:  

Участниците са предложили за доставка чрез покупка продукта „СФЕРА МАКС СК“, 

чиято продажба е невъзможна поради забраната за това, и изтичане на гратисния период за 

продажба и разпространение на 31.01.2020г. 

 

4. С оглед на необходимостта на доставка на препаратите посочени в техническата 

спецификация и използването им през стопанската 2019-2020г., комисията единодушно 

предлага след влизане в сила на решението за прекратяване, да се проведе нова обществена 

поръчка за доставка на препарати за растителна защита, като се вземе предвид 

констатираното в сегашната поръчка относно активното вещество трифлоксистробин, 

съдържащо се в препарата „СФЕРА МАКС СК“. 

Комисията предлага на възложителя препаратите необходими за употреба през 

месеците март-април, и чиято доставка се явява спешна с оглед на наближаващият период за 

употребата им от една страна, а употребата им по-късно през стопанската 2019-2020г. е 
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нецелесъобразно от друга страна, да се възложат с отделна поръчка, чрез провеждане на 

публично състезание при условията на спешност съгласно чл.178, ал.4 от ЗОП, с определяне 

на срок за получаване на оферти не по-кратък от 10 дни от изпращане на обявлението за 

обществена поръчка за публикуване. 

Комисията счита, че  относно останалите препарати, които ще се употребяват по-

късно през годината а именно след месеците април-май,  следва да се обяви нова поръчка от 

вида публично състезание, при прилагане на стандартните срокове съгласно чл.178, ал.2 от 

ЗОП. 

 

Поради отстраняването на участниците, с извършване на горните действия 

комисията закри заседанието си, и настоящия протокол заедно с цялата документация 

по поръчката ведно с постъпилите оферти се предаде на възложителя за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  /П/чл.59 от ЗЗЛД.          2/П/чл.59 от ЗЗЛД.         3./П/чл.59 от ЗЗЛД 

 

Долуподписания инж.Георги Димитров Ботев, представляващ ДЪРЖАВНО ЛОВНО 

СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП в качеството си на Директор, приех от 

председателя на комисията представеният ми протокол отразяващи дейността на комисията 

и цялата документация събрана в хода на процедурата, на 09.03.2020г. 16,30 часа. 

  

Предал. /П/чл.59 от ЗЗЛД                                      Приел:. /П/чл.59 от ЗЗЛД 

                                                                              /инж.Георги чл.59 от ЗЗЛД / 
 

 

 

 
 


