
 

654 1 Протокол  за   Обект № 1 - ТП ДЛС Тервел  

                      
Съгласно чл.9б, ал.4, т.2 от Наредбата, настоящият 

протокол да се публикува в срок  3 работни дни  от  

утвърждаването му! 

 

УТВЪРДИЛ:/П/чл.59 от ЗЗЛД. 

/инж.Георги Димитров Ботев- Директор 

на ТП ДЛС Тервел  

   Дата:25.02.2022г. 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

Днес, в 14:00ч на 25.02.2022, комисия назначена със Заповед №РД-11-

39/25.02.2022г. на Директора на ТП ДЛС Тервел  в състав: 

 

Председател: 

инж. Тодор Тодоров, зам.директор ТП ДЛС Тервел 

Членове:  

Нина Енчева - зам.гл.счетоводител в 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 "Товарене, транспортиране и 

разтоварване на дървесина по заявка от временни складове до адрес на лица 

закупили дървесина от ТП ДГС Добрич“, за Обект № 1, открит със Заповед №РД-

11-26/08.02.2022 на директора на ТП ДЛС Тервел оправомощен за това със Заповед 

№99/08.02.2022 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/ 

 

Комисията констатира, че на заседанието не присъстват лица представляващи 

участниците. 

  

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 участниците и представените от тях документи, и 

подписване на  декларация по чл.21, ал.6 от Наредбата от членовете на комисията. 

2.Констатации относно наличие/липса на участници за всички обекти. Вземане на 

решение за предложение до възложителя за прекратяване на процедурата за обектите за 

които няма участници. 

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.  



 

4.Вземане на решение за допускане и/или отстраняване на участник/ци от участие 

в процедурата. 

 II. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИЯТ ДНЕВЕН 

РЕД. 

По точка 1. Получаване на Списъка с участниците 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 участници: 

 

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 Валентин Петров Петров – управител, с входящ номер на 

документацията № УС-02-866/24.02.2022г.-13:30ч.  за Обект №1 

  

2. Членовете на комисията подписаха декларация  по чл.21, ал.6 от Наредбата. 

 

По точка 2.Констатации относно наличие/липса на участници за всички обекти. 

Вземане на решение за предложение до възложителя за прекратяване на процедурата за 

обектите за които няма участници. 

 

Комисията констатира, че има подадени документи за всички обекти, както 

следва: 
ОБЕКТ УЧАСТНИК 

ОБЕКТ 1 ТРИАДА  ООД 

 

 

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 съгласно чл. 18, ал.1 от Наредбата, а именно: 

 1. Заявление за участие по образец; 

 

 2. Декларация образец № 1 в оригинал (по образец – приложен към настоящата 

документация), удостоверяваща: Обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а-и“ от 

Наредба 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; Техническата и кадрова обезпеченост;  

3. Декларация образец № 3 за изразено съгласие и доброволно предоставяне за 

обработване на лични данни съгласно изискванията на ЗЗЛД подписана от 

представляващите съответния търговец и членовете на управителните му органи и 

обявените от него подизпълнители, когато е заявил такива. 

 

4. Декларация образец №4 - за изпълнение на изискванията поставени от 

Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 6 от Наредба 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, а именно: търговеца да няма 

задържана гаранция, поради извършен едностранен отказ да сключи договор по реда на 

провеждане на процедурата, по която е определен за изпълнител или да няма задържана 

гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за възлагане 

и/или покупко-продажба на дървесина по процедури проведени по реда на:  чл.10, ал.1; 

чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП; 



 

 

5. Плик „Ценово предложение". 

 

Относно офертите на участниците Комисията констатира: 

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

866/24.02.2022г.-13:30ч.  за Обект №1, 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 участника от 

процедурата. 

 

В резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 

решение и ДОПУСКА до участие : 

ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517 за Обект №1 

  

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА – ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

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 по обекти, и 

обявяване на предложените цени. Проверка на ценовите предложения за съответствие с 

процедурните условия и вземане на решение за отстраняване или допускане на 

участницика и обявяването му за изпълнител при условията на чл.22, ал.17 от 

Наредбата.  

2.Вземане на решение за предложение до възложителя за прекратяване 

провеждането на процедурата, в случай на липса на участник поради отстраняване 

от участие за съответния обект. 

3.Закриване на провеждането на процедурата за съответния обект. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка Първа: 

Комисията отвори плика на участника, обяви цените и извърши проверка за 

съответствие с изискванията на възложителя, както следва: 

За Обект № 1  

ОТДЕЛИ Количество/обем 
Обща пределна 

стойност в лева без ДДС 
Гаранция за 

участие в лева 
Транспорт от отдели в 

ДГТ на ТП ДЛС 

Тервел на 

технологична 

дървесина и дърва за 

горене до адрес на 

клиента на 

територията на 

община Тервел 

4000 пр.м3 100000,00 5000 

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

именно: 

ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517 с предложена обща цена от 100000 лв. 

Комисията констатира че ценовото предложение съответства на условията на 

възложителя, поради което не са налице основания за отстраняване на участника на 

този етап от процедурата. Комисията единодушно реши и допусна участника . 



 

В резултат на констатациите от проверката на съдържанието на постъпилите 

оферти съгласно изискванията на чл. 18 от Наредбата, и обявяването на предложените 

цени, и на основание чл.22, ал.17 от Наредбата, а именно когато е подадена оферта 

само от един участник, комисията я разглежда и когато участникът отговаря на 

условията за допускане, включително предложението му е изготвено в съответствие с 

изискванията на възложителя, той се обявява за изпълнител,  Комисията единодушно 

взе решение и предлага на възложителя да обяви за изпълнител участника ТРИАДА  

ООД с ЕИК 124596517. 

По точка Втора: Комисията установи, че няма основание за вземане на решение 

за предложение до възложителя за прекратяване провеждането на процедурата за 

тъй като за обекта има допуснат и определен за изпълнител участник.  

По точка Трета: 

След приключване на работата си, Комисията единодушно взе решение за 

закриване на провеждането на процедурата за обекта. 

 

Председател: 

инж. Тодор Тодоров, зам.директор ТП ДЛС Тервел:/П/чл.59 от ЗЗЛД 

Членове:  

Нина Енчева - зам.гл.счетоводител в ТП ДЛС Тервел:/П/чл.59 от ЗЗЛД 

 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист:/П/чл.59 от ЗЗЛД 

 

 

Настоящият протокол се представи и прие от възложителя на 25.02.2022 г. 

 Съгласно разпоредбата на чл.23, ал.4 от Наредбата в 3-дневен срок от 

получаване на протокола на комисията възложителят го утвърждава, издава 

заповедта по ал. 1, съобщава я на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и я публикува на интернет 

страницата си, и я изпраща за публикуване и на интернет страницата на ДП. 

 

 

 

 


