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П Р О Т О К О Л 
№1/ 14.06.2018 г. 

 

 

 
за дейността на комисията по разглеждане,  оценяване и  класиране на офертите, за  

определяне на изпълнител по реда 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 – открит конкурс, назначена със 

Заповед №80/14.06.2018 г. на Директора на ТП ДГС Суворово, за Обект №5-18, №6-18, №7-18, 

№8-18, №9-18. 

 

 

Днес 14.06.2018г. от 10,00 ч. в  Заседателна  зала  на ТП ДГС Суворово се събра на 

заседание, 

           КОМИСИЯ  в  състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: чл. 2 от ЗЗЛД – зам. директор при ТП ДГС Суворово 

СЕКРЕТАР:  чл. 2 от ЗЗЛД – лесничей при  ТП ДГС Суворово 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. чл. 2 от ЗЗЛД – Ръководител счетоводен отдел  ТП ДГС Суворово;  

2. чл. 2 от ЗЗЛД - счетоводител пи ТП ДГС Суворово 

3. чл. 2 от ЗЗЛД – обслужващ адвокат  при ТП ДГС Суворово;  
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със задача да проведе процедура – ОТКРИТ КОНКУРС  за определяне на изпълнител и 

възлагане изпълнението на дейности по ползване на дървесина от горски насаждения, разположени  

в горските територии – държавна собственост, с предмет: „Извършване на добив на дървесина– 

сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата 

дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината“ 

съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите от горски насаждения, разположени в горски 

територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Суворово за Обекти  №5-18, №6-

18, №7-18, №8-18, №9-18,  обявен със Заповед  №73/28.05.2018г. на Директора на ТП ДГС Суворово 

във връзка със Заповед №217/28.05.2018г. на Директора на СИДП ДП Шумен. 

 

 

Комисията бе в пълен състав и пристъпи към разглеждане на подадените оферти, спазвайки 

разпоредбите на горепосочената наредба и утвърдената от Възложителя тръжна документация. 

Председателят обяви началото на заседанието и изчете Заповедта за назначаване на 

комисията и списъка на кандидатите, подали оферти за участие. 

Всички от комисията попълниха, подписаха и представиха  декларации в съответствие с 

изискването на чл. 21, ал.6 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, които представляват неразделна част от настоящия протокол. 

Председателят на комисията обяви, че кандидатите, участващи в процедурата или техни 

упълномощени представители задължително трябва  да присъстват при действията на комисията по 

провеждане на откритият конкурс  и при отваряне на пликовете с надпис „Предлагана цена”. 

В залата  присъстваха следните представители на участниците:  

 

1. чл. 2 от ЗЗЛД – управител на „Дамян Лес“ ЕООД, чиято самоличност бе сверена чрез 

преглед на личната карта на лицето от юриста  на комисията; 

2. чл. 2 от ЗЗЛД - управител на „Самотино Хънтинг“ ЕООД, чиято самоличност бе сверена 

чрез преглед на личната карта на лицето от юриста  на комисията; 

3.  чл. 2 от ЗЗЛД – пълномощник на „Боксер“ ЕООД, съгласно пълномощно № 

896/01.12.2014г., чиято самоличност бе сверена чрез преглед на личната карта на лицето 

от юриста на комисията; 

4. чл. 2 от ЗЗЛД - управител на „Пламтед“ ЕООД, чиято самоличност бе сверена чрез 

преглед на личната карта на лицето от юриста  на комисията;  

 

Установи се , че за участие в откритият конкурс има подадена четири оферти, както следва: 

 

             1. „Дамян Лес“ ЕООД- с. Радан войвода, вх.№1252/13.06.2018г., 14.00ч. за Обект №8-18, 

с прогн. количества лежаща маса 4145 пр. м3  и за Обект №9-18, с прогн. количества лежаща маса 

831 пр. м3; 

       2. „Самотино Хънтинг“ ЕООД- гр. Суворово, вх.№1254/13.06.2018г., 14.30ч. за Обект 

№5-18,  с прогн. количества лежаща маса 4152пр. м3; 
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       3. „Боксер“ ЕООД- гр.Суворово, вх.№1255/13.06.2018г., 14.35ч. за Обект №6-18, с прогн. 

количества лежаща маса 5151 пр. м3  и за  Обект №9-18, с прогн. количества лежаща маса 831 пр. м3; 

       4. „Пламтед“ ЕООД- гр.Вълчи дол, вх.№1256/13.06.2018г., 15.40ч. за Обект №7-18, с 

прогн. количества лежаща маса 4140 пр. м3. 

  

Председателят на комисията запозна членовете на комисията и присъстващите 

представители  на участниците с условията за участие в процедурата. 

Съобщи се, че Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидата данни, 

както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 

 

І.Фаза на проверка за съответствие на офертите със списъка на документите, 

съдържащи се в тях - отваряне на пликовете с оферти: 

 

 

1. Оферта на „Дамян Лес“ ЕООД- с. Радан войвода: 

Комисията  провери и констатира, че предложението е получено в деловодството на ТП ДГС 

Суворово  в рамките на указания срок – 13.06.2018г. до 16,00 часа и че плика не е с нарушена 

цялост.  

 

Забележки не се направиха от комисията и от присъстващите представители.  

Изчете се и се свери хартиеното съответствие на офертата с приложения от участника 

списък на документи, съдържащи се в нея. 

Съдържанието на офертата,  съответстваше на приложения списък. 

Поради горното, 

 

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до по - нататъшно участие в процедурата участника - „Дамян Лес“ ЕООД- с. 

Радан войвода 

 

 

2. Оферта на „Самотино Хънтинг“ ЕООД- гр. Суворово: 

Комисията  провери и констатира, че предложението е получено в деловодството на ТП ДГС 

Суворово  в рамките на указания срок – 13.06.2018г. до 16,00 часа и че плика не е с нарушена 

цялост.  

 

Забележки не се направиха от комисията и от присъстващите представители.  

Изчете се и се свери хартиеното съответствие на офертата с приложения от участника 

списък на документи, съдържащи се в нея. 

Съдържанието на офертата,  съответстваше на приложения списък. 

Поради горното, 
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КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до по - нататъшно участие в процедурата участника - „Самотино Хънтинг“ 

ЕООД- гр. Суворово 

 
3. Оферта на „Боксер“ ЕООД- гр.Суворово: 

Комисията  провери и констатира, че предложението е получено в деловодството на ТП ДГС 

Суворово  в рамките на указания срок – 13.06.2018г. до 16,00 часа и че плика не е с нарушена 

цялост.  

 

Забележки не се направиха от комисията и от присъстващите представители.  

Изчете се и се свери хартиеното съответствие на офертата с приложения от участника 

списък на документи, съдържащи се в нея. 

Съдържанието на офертата,  съответстваше на приложения списък. 

Поради горното, 

 

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до по - нататъшно участие в процедурата участника - „Боксер“ ЕООД- 

гр.Суворово 

 
4. Оферта на „Пламтед“ ЕООД- гр.Вълчи дол: 

Комисията  провери и констатира, че предложението е получено в деловодството на ТП ДГС 

Суворово  в рамките на указания срок – 13.06.2018г. до 16,00 часа и че плика не е с нарушена 

цялост.  

 

Забележки не се направиха от комисията и от присъстващите представители.  

Изчете се и се свери хартиеното съответствие на офертата с приложения от участника 

списък на документи, съдържащи се в нея. 

Съдържанието на офертата,  съответстваше на приложения списък. 

Поради горното, 

 

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до по - нататъшно участие в процедурата участника - „Пламтед“ ЕООД- 

гр.Вълчи дол 

 
 

ІІ.Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на Възложителя, 

включително и тези по допустимост – детайлно разглеждане на оферти: 
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1. Оферта на „Дамян Лес“ ЕООД- с. Радан войвода: 

При детайлно разглеждане на представените документи, комисията констатира, че 

кандидатът  е  представил  всички документи изискващи се от Възложителя и пристъпи към 

разглеждането им. След проверка на представената документация, комисията премина към преценка, 

относно техническата и икономическата пригодност на  участника  за изпълнение на услугата, 

съгласно предварително обявените условия на Възложителя и условията му за допустимост. След 

разглеждане на офертата  на участника  комисията констатира, че той   притежава  необходимите 

възможности за изпълнение на услугата и е представил  всички необходими документи. 

 Поради горното, 

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

 

Допуска до по - нататъшно участие в процедурата участника - „Дамян Лес“ ЕООД- с. 

Радан войвода “ , гр.Суворово 

 

 

2. „Самотино Хънтинг“ ЕООД- гр. Суворово: 

При детайлно разглеждане на представените документи, комисията констатира, че 

кандидатът  е  представил  всички документи изискващи се от Възложителя и пристъпи към 

разглеждането им. След проверка на представената документация, комисията премина към преценка, 

относно техническата и икономическата пригодност на  участника  за изпълнение на услугата, 

съгласно предварително обявените условия на Възложителя и условията му за допустимост. След 

разглеждане на офертата  на участника  комисията констатира, че той   притежава  необходимите 

възможности за изпълнение на услугата и е представил  всички необходими документи. 

 Поради горното, 

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

 

Допуска до по - нататъшно участие в процедурата участника - „Самотино Хънтинг“ 

ЕООД- гр. Суворово 

 

 

 

3. Оферта на „Боксер“ ЕООД- гр.Суворово: 

При детайлно разглеждане на представените документи, комисията констатира, че 

кандидатът  е  представил  всички документи изискващи се от Възложителя и пристъпи към 

разглеждането им. След проверка на представената документация, комисията премина към преценка, 

относно техническата и икономическата пригодност на  участника  за изпълнение на услугата, 

съгласно предварително обявените условия на Възложителя и условията му за допустимост. След 

разглеждане на офертата  на участника  комисията констатира, че той   притежава  необходимите 

възможности за изпълнение на услугата и е представил  всички необходими документи. 

 Поради горното, 
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КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

 

Допуска до по - нататъшно участие в процедурата участника - „Боксер“ ЕООД- 

гр.Суворово  

 

 

4.Оферта на „Пламтед“ ЕООД- гр.Вълчи дол: 

При детайлно разглеждане на представените документи, комисията констатира, че 

кандидатът  е  представил  всички документи изискващи се от Възложителя и пристъпи към 

разглеждането им. След проверка на представената документация, комисията премина към преценка, 

относно техническата и икономическата пригодност на  участника  за изпълнение на услугата, 

съгласно предварително обявените условия на Възложителя и условията му за допустимост. След 

разглеждане на офертата  на участника  комисията констатира, че той   притежава  необходимите 

възможности за изпълнение на услугата и е представил  всички необходими документи. 

 Поради горното, 

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

 

Допуска до по - нататъшно участие в процедурата участника - „Пламтед“ ЕООД- 

гр.Вълчи дол 

 

 

 

  ІІІ. Фаза на оценка и класиране на офертите: 

 

За Обект №5-18: 

След извършено оценяване съгласно  критериите за оценка посочени в условията за 

провеждане на открития конкурс, комисията единодушно реши: 

На първо място  - „Самотино Хънтинг“ ЕООД- гр. Суворово -  с предложена най- ниска 

цена в размер на 52 899,00 лв. без ДДС . 

 

За Обект №6-18: 

След извършено оценяване съгласно  критериите за оценка посочени в условията за 

провеждане на открития конкурс, комисията единодушно реши: 

На първо място  - „Боксер“ ЕООД- гр.Суворово -  с предложена най- ниска цена в размер 

на 65 140,00 лв. без ДДС .                                                         

 

За Обект №7-18: 

След извършено оценяване съгласно  критериите за оценка посочени в условията за 

провеждане на открития конкурс, комисията единодушно реши: 

На първо място  - „Пламтед“ ЕООД- гр.Вълчи дол -  с предложена най- ниска цена в 

размер на 52 080,00 лв. без ДДС .  

                                                                   Комисия: 

 

Председател: чл. 2 от ЗЗЛД                                        Членове:1. чл. 2 от ЗЗЛД 

Секретар: чл. 2 от ЗЗЛД                                                              2. чл. 2 от ЗЗЛД 

                                                                                                          3. чл. 2 от ЗЗЛД                        



 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

   СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СУВОРОВО” 
 

Адрес: гр. Суворово, ПК 9170, бул. „Възраждане“ №38, тел. 05153/2090, факс 05153/2057, e-mail: dgs.suvorovo@dpshumen.bg 
 

 

За Обект №8-18: 

След извършено оценяване съгласно  критериите за оценка посочени в условията за 

провеждане на открития конкурс, комисията единодушно реши: 

На първо място  - „Дамян Лес“ ЕООД- с. Радан войвода -  с предложена най- ниска цена в 

размер на 57 230,00 лв. без ДДС . 

 

 

                                                                      

     За Обект №9-18: 

След извършено оценяване съгласно  критериите за оценка посочени в условията за 

провеждане на открития конкурс, комисията единодушно реши: 

На първо място  - „Боксер“ ЕООД- гр.Суворово -  с предложена най- ниска цена в размер 

на 22 040,00 лв. без ДДС . 

На второ място  - „Дамян Лес“ ЕООД, гр. Варна – с предложена цена в размер на 22 044,00 

лв. без ДДС  

 

 

Комисията приключи своята работа на 14.06.2018г. в 12.00ч. 

 

Неразделна част от протокола са следните приложения: 

Декларация по чл. 21, ал.6 от НУРИДГТПДДГП – 5 бр. 

Списък на присъствалите – 1л.; 

Пълномощни – 1 бр. 

 

 

Отпечатано в 1 /един/ екземпляр, съдържащ 4 листа. 

 

 

Разчет. 

1. екз. № 1 – за досието на открития конкурс; 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

                                               

                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: чл. 2 от ЗЗЛД 

 

СЕКРЕТАР: чл. 2 от ЗЗЛД 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. чл. 2 от ЗЗЛД 

 

2. чл. 2 от ЗЗЛД 

 

3. чл. 2 от ЗЗЛД 


