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Днес, в 11,00ч на 15.12.2017г., комисия назначена със Заповед №РД-06- 
224/15.12.2017г. на Директора на ТП ,ДГС Генерал Тошево“ в състав:

Председател:
инж. Иван Любенов -експерт опазване и защита на горите в ЦУ на СИДП ДП 

гр.Шумен
Членове:
Васил Йорданов Балабанов, р-л участък при ТП „ ДГС Генерал Тошево”
Златан Денчев, р-л счет.отдел на ТП"ДГС-Ген.Тошево"
Тошко Петков, оператор въвеждане на данни в ТП"ДГС-Добрич"
Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист

се събра в пълен състав на заседание в административната сграда на ТП ,ДГС- 
Добрич“ и проведе процедура ОТКРИТ КОНКУРС(чл.38 от Наредбата) за ,^^обив 
на дървесина- сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и 
рампиране на добитата дървесина” от горски насаищения, разположени в горски 
територии -  държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Генерал 
Тошево“, за Обект № 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6  и 7, открит със Заповед №РД-06-212/29.11.2017г. 
на директора на ТП „ДГС Генерал Тошево“ оправомощен за това със Заповед 
№415/29.11.2017 г. 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:

Стелиян Делев Стоянов, представляващ ЕТЕЙН ЕООД с вх.номер на 
документацията №3876/14.12.2017-15,00ч.

Станчо Петров Станчев, пълном. на Петър Станчев Петров, представляващ ЕТ 
ПЕТЪР СТАНЧЕВ - ДЖУНИЪР с вх.номер на документацията №3879/14.12.2017- 
15,47ч.

Христо Станчев Петров, представляващ СС-СТАН 2007 ООД с вх.номер на 
документацията №3880/14.12.2017-15,49ч.

Радостина Атанасова Райнова, представляващ ТРАНС СПЕЕД - 10 ЕООД с 
вх.номер на документацията №3882/14.12.2017-15,51ч.

Марин Георгиев Великов, пълном.на Даниела Георгиева Великова-управител, 
представляващ СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 ООД с вх.номер на документацията 
№3884/14.12.2017-15,554.

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕВДАНЕ 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:

ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК 204334031 седалище и адрес на управление в област 
Добрич, общ. Ген. Тошево, с. Спасово 9561, ул."26-а" No 24, etein@abv.bg, 
представлявано от Стелиян Делев Стоянов -  управител, с входящ номер на 
документацията № 3876/14.12.2017-15,00ч. за Обект №1,2 и 7

ЕТ ПЕТЪР СТАНЧЕВ - ДЖУНИЪР с ЕИК 124129937, седалище и адрес на 
управление в гр. Ген.Тошево, ул.ДРУЖБА No 20, тел.: 0885612640, ф-05731 5064, tri- 
plus ©mail.bg, представлявано от Станчо Петров Станчев, пълном. на Петър Станчев 
Петров -  управи тел, с входящ номер на документацията № 3879/14.12.2017-15,47ч. за 
Обект №6

СС-СТАН 2007 ООД е ЕИК 124713671, седалище и адрес на управление в гр. 
Ген.Тошево, ул. ДРУЖБА No 20, 0888274773, hstan4ev@abv.bg, представлявано от 
Христо Станчев Петров -  управител, с входящ номер на документацията № 
3880/14.12.2017-15,494. за Обект №5

ТРАНС СПЕЕД - 10 ЕООД с ЕИК 201301019 седалище и адрес на управление в 
гр. Ген.Тошево, ул. ВАСИЛ АПРИЛОВ No 63, transspeedlO@abv.bg, 0878355018, 
представлявано от РАДОСТИНА АТАНАСОВА РАЙНОВА- управител, с входящ 
номер на документацията № 3882/14.12.2017-15,51ч. за Обект № 7

СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 ООД е ЕИК 124702447, седалище и адрес на управление 
в гр. Ген.Тошево, УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ No 2, 0892027477, stroiinvest.2007@abv.bg, 
представлявано от 261Марин Георгиев Великов, пълном.на Даниела Георгиева 
Великова-управител -  управител, с входящ номер на документацията № 
3884/14.12.2017-15,554. за Обект № 3 и 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.
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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:
О Б Е К Т К А Н Д И Д А Т
ОБЕКТ 1 ЕТЕЙН ЕООД за Обект № 1, 2 и 7

ОБЕКТ 2 ЕТЕЙН ЕО О Д за Обект № 1, 2 и 7

ОБЕКТ 3 СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 О О Д за Обект №  3 и 4

ОБЕКТ 4 СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 О О Д за Обект №  3 и 4

ОБЕКТ 5 СС-СТАН 2007 О О Д за Обект № 5

ОБЕКТ 6 ЕТ ПЕТЪР СТАНЧЕВ - ДЖ УНИЪР за Обект № 6

ОБЕКТ 7 ЕТЕЙН ЕО О Д за Обект № 1, 2 и 7 
ТРАНС СПЕЕД - 10 ЕО О Д за Обект №  7

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 извърщване 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:
ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК 204334031 входящ номер на документацията № 

3876/14.12.2017-15,00ч. за Обект №1, 2 и 7, е представил всички изискуеми, 
съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за 
обектите.

ЕТ ПЕТЪР СТАНЧЕВ - ДЖУНИЪР с ЕИК 124129937, с входящ номер на 
документацията № 3879/14.12.2017-15,47ч. за Обект №6, е представил всички 
изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното 
участие за обектите.

СС-СТАН 2007 ООД с ЕИК 124713671, с входящ номер на документацията № 
3880/14.12.2017-15,49ч. за Обект №5, е представил всички изискуеми, съгласно 
конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите.

ТРАНС СПЕЕД - 10 ЕООД с ЕИК 201301019 с входящ номер на
документацията № 3882/14.12.2017-15,51ч. за Обект № 7, е представил всички 
изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното 
участие за обектите.

СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 ООД с ЕИК 124702447, с входящ номер на
документацията № 3884/14.12.2017-15,55ч. за Обект № 3 и 4, НЕ е представил всички 
изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното 
участие за обектите, а именно не е представено заверено копие на Удостоверение 
за регистрация на физическото лице за упражняване на лесовъдска практика, съгласно 
чл. 235 от ЗГ, който документ следва да бъде приложен съгласно т.7.2.8.(Б) от 
Условията, към Декларация №5. относно заявените обстоятелства за обезпечеността



на кандидата с квалифицирани служители и работници за изпълнение на съответния 
вид дейност.

По точка 4. Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в 
процедурата.

1. Комисията констатира, че ИМА основание за отстраняване на кандидати от 
участие в процедурата, както следва:

1.1. След извършена служебна проверка относно изпълнението на т.4,2 от 
Условията от всеки един от кандидатите. Комисията констатира, че кандидата ЕТ 
ПЕТЪР СТАНЧЕВ - ДЖУНИЪР с ЕИК 124129937, участващ за Обект №6 е 
представил вносна бележка за внесена гаранция за участие, но същата НЕ Е постъпила 
по посочената сметка на предприятието до края на работното време на последния 
работен ден, предхождащ деня на провеждането на открития конкурс -  14.12.2017г. 
Гаранцията за участие не е постъпила и към момента на отваряне на офертите.

Във връзка с тази констатация, и на основание чл.22, ал.5, т.З от Наредбата, 
Комисията единодушно взе решение и ОТСТРАНЯВА ОТ УЧАСТИЕ кандидата ЕТ 
ПЕТЪР СТАНЧЕВ - ДЖУНИЪР с ЕИК 124129937, участващ за Обект №6

1.2. Във връзка с констатацията описана по-горе относно кандидата СТРОЙ 
ИНВЕСТ 2007 ООД с ЕИК 124702447, и на основание чл.22, ал.5, т.З от Наредбата, 
Комисията единодушно взе решение и ОТСТРАНЯВА ОТ УЧАСТИЕ кандидата 
СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 ООД с ЕИК 124702447 за Обект № 3 и 4.

1.3. В резултат на направените констатации относно останалите кандидати. 
Комисията, единодушно взе решение и ДОПУСКА до участие следните кандидати:

ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК 204334031 за Обект №1, 2 и 7
СС-СТАН 2007 ООД с ЕИК 124713671, за Обект №5
ТРАНС СПЕЕД -10 ЕООД с ЕИК 201301019 за Обект № 7

1.4. Относно Обект № 3, 4 и 6, процедурата следва да бъде прекратена от 
възложителя на основание чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата, поради това, че 
кандидатите за тези обекти не отговарят на изискванията и условията на 
възложителя.

д е й с т в и я  н а  к о м и с и я т а  ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП ОТ 
ПРОЦЕДУРАТА -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.

4.3акриване на провеждането на процедурата за съответния обект.

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред.
По точка Първа:
Комисията отвори пликовете на учаетниците 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 мЗ

Обща пределна стойност в 
лева без ДДС

Гаранция за 
участие в лева

110-р; 116-м ; 118-
0

1072 22744 ,00 1137,20

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

ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК 204334031 с предложена обща цена от 22744,00 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 , единодушно КЛАСИРА кандидатите както следва:

В резултат на обявеното клаеиране. Комисията единодушно взе решение и 
обявява за спечелил Обект № 1 кандидата класиран на първо място.

За Обект № 2
ОТДЕЛИ

Прог.количество 
дървесина в мЗ

Обща пределна стойност в 
лева без ДДС

Гаранция за 
участие в лева

33-х; 111-г; 118-р; 
119-у; 158-ф; 

1115-в; 1270-а
1059 22448,00 1122,40

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

ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК 204334031 е предложена обща цена от 22448,00 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 , единодушно КЛАСИРА кандидатите както еледва:

За Обект № 5
ОТДЕЛИ

Прог.количество 
дървесина в мЗ

Обща пределна стойност в 
лева без ДДС

Гаранция за 
участие в лева

24-м ; 111-в; 122- 
о; 151-в; 156-к;

1064 22612 ,00 1130 ,60



222-в__________________________________ ___________________________________________
Подали оферти и допуснати са следните кандидати при посочените от тях цени, а 

именно:
СС-СТАН 2007 ООД с ЕИК 124713671 с предложена обща цена от 22612,00 

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 , единодушно КЛАСИРА кандидатите както следва:

В резултат на обявеното класиране. Комисията единодушно взе решение и 
обявява за спечелил Обект № 5 кандидата класиран на първо място.

За Обект № 7
ОТДЕЛИ

Прог.количество 
дървесина в мЗ

Обща пределна стойност в 
лева без ДДС

Гаранция за 
участие в лева

106-п; 109-ж; 119- 
б; 124-н; 134-д1; 

287-в; 1177-а; 
1177-6; 1506-6

1086 23104,00 1155,20

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

ЕТЕЙН ЕООД с ЕИК 204334031 е предложена обща цена от 18200,00 лв.без
ДДС;

ТРАНС СПЕЕД - 10 ЕООД с ЕИК 201301019, с предложена обща цена от 
21104,00 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 , единодушно КЛАСИРА кандидатите както следва:

Кандадат ЕТЕЙН ЕООД
ТРАНС СПЕЕД - 10 ЕО О Д

Критерий

Цена 18200,00 лв.без ДДС 21104,00 лв.без ДДС
КЛАСИРАНЕ Първо място Второ място

В резултат на обявеното класиране. Комисията единодушно взе решение и 
обявява за спечелил Обект № 7 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 на етап отваряне на ценовите 
предложения.

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

Председател : ^  >
инж. Иван Любенов -експерт опазване и защита на горите в ЦУ на СИДП ДП 2. 

гр.Шумен ЦУ на СИДП ДП гр.Шумен

Членове:
Васил Йорданов Балабанов, р-л участък при ТП „ ДГС Генерал Т 'гдево”

f
Златан Денчев, р-л счет.отдел на ТП"ДГС-Ген.Тошево" ^   ̂i -Д • ^

Тошко Петков, оператор въвеждане на данни в ТП"ДГ'' Добри '

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ ю р и с^  Ь
- г^>


