
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ ДП 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” ТП

З А П О В Е Д  

№РД-06-133/09.10.2014г.

На основание чл.101г от Закона за обществените поръчки и във връзка с 
Публична покана № 9034130 от 29.09.2014г, обявена на електронната страница на 
Агенция по обществените поръчки и Профила на Купувача на СИДП ДП гр.Шумен

Н А З Н А Ч А В А М :

1 .КОМИСИЯ в състав:
Председател: инж.Илина Наумова- Зам.директор при ТП ДГС Генерал Тошево 
Секретар: Златан Денчев- Ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Генерал 

Тошево
Член: Илина Стоянова -  адвокат при АК Варна 
За резервни членове на Комисията назначавам:
Инж.Красимир Петков- лесничей при ТП ДГС Генерал Тошево 
Инж.Цветомир Колев - Лесничей при ТП ДГС Генерал Тошево 

Която да се събере на 09.10.2014г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП 
ДГС Генерал Тошево със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, като 
определи най- ниската ценова оферта, съобразно предварително утвърдените показатели 
за оценка на офертите относно процедура, открита чрез Публична покана по реда на 
Глава 8а от Закона за обществените поръчки , с предмет: "Застраховане на 
новосъздадени горски култури срещу рискове , посочени в Приложение №2 към 
Договори между ТП ДГС Генерал Тошево и ДФ „Земеделие” -  Разплащателна 
агенция за срок от 12 месеца, в две обособени позиции , както следва: Първа 
позиция „Застраховка на 24,300 декара новосъздадена горска култура, дървесен вид 
„планински ясен”, по Договор № 08/223/00243/16.04.2013г. за отпускане на финансова 
помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013г”; Втора позиция: „Застраховка на 100 декара 
новосъздадена горска култура, дървесен вид черен бор и акация, по Договор № 
08/223/00107/13.10.2009г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално 
залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007- 
2013г”, открита във вр със Заповед №288/02.12.2013г.на директора на "СИДП" ДП 
гр.Шумен.

2. За работата си комисията съставя протокол, в който са отразени разгледаните 
предложения и класацията им. Комисията изготви протокол отразяващ дейността й, 
съгласно изискванията на ЗОП, в срок не по- късно от датата на валидност на офертите.
В тридневен срок от изготвянето на протокола, председателя на комисията ми 
представя същия за одобрение .

3. Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията и 
съответните длъжностни лица от ТП Държавно горско стопанство „Генерал Тошево,, за 
сведение и изпълнение.
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П Р О Т О К О Л

Днес 00.10.2014г. . комисия назначена със Заповед № РД-06-133/09.10.2014г. на 
директора на ТП ДГС Генерал Тошево. в състав:

Прелеела гол: инж.Илина Иаумова- Зам.директор при ТП ДГС Генерал Тошево
Секретар: Златан Денчев- Ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Генерал

Тошево
Член: Илина С'тоянова -- адвокат при АК Варна

Се събра на заседание от 11. 00 часа в административната сграда на ТП ДГС 
Генерал Гошево и проведе процедура, открита чрез Публична покана по реда на Глава 
8а от Закона за обществените поръчки . с предмет: "Застраховане на новосъздадени 
ю рски култури срещу рискове , посочени в Приложение №2 към Договори между 
ТП ДГС Г енерал Тошево и ДФ „Земеделие” -  Разплащателна агенция за срок от 12 
месена, в две обособени позиции , както следва: Първа позиция „Застраховка на 
24.300 декара новосъздадена горска култура, дървесен вид „планински ясен”, по Договор № 
418/223/00243/16.04.2013 i . за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално 
залесяване на иеземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007- 
20I З г В т о р а  позиция: „Застраховка на 100 декара новосъздадена горска култура, 
дървесен вид черен бор и акация, по Договор № 08/223/00107/13.10.2009г. за отпускане на 
финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от 
Програмата за развитие на селските райони 2007—2013г”, открита във вр със Заповед 
№288/02.12.201 Зг.на директора на "СИДП" ДП гр.Шумен.

Присъстваха всички членове на комисията.
Съобщено бе. че са валидни разпоредбите на Глава 8"а” от ЗОП .
Комисията установи, че са спазени изискванията на чл. 1016 от ЗОП и 

възложителят е публикувал публична покана в сайта на Агенцията по обществени 
поръчки и Профила на купувача.

ПЪРВИ ЕТАП:
1. Получаване Списъка на представените оферти, и подписване на декларации от

членовете на комисията.
2. Проверка на офертите за съответствие с изискванията предварително обявените

>с ювия от външна ст рана.
3. Отваряне на илика е офертата и проверка за съдържанието на документите, 

които съдържа, стч .таено предварително обявените от Възложителя условия
4. 11рслложснпс за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата.
11. Действия па комисията съгласно обявеният дневен ред.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА

1. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието:



По гонка 1. Получаване на Списъка на представените оферти, и подписване на
декларации от членовете на комисията.

!. Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, 
че »а участие в процедурата са получени следните оферти:

Оферта №1- с вх.№РД-04-1518/08.10.2014г. при ТП ДГС Генерал Тошево, час 
па постъпване- 14.30 часа

..ЗАД ..Виктория'”’ АД. седалище и адрес па управление: гр.София, ул.’’Искър” 
№60-71. ПИК 119037309. представлявано заедно и поотделно от Данчо Христов 
Данчев и Жанста Малинова Джамбаска , адрес за кореспонденция: гр.Шумен, ул.”Цар 
Иван Александър" №48

Па обявената дата . час и място, а именно : 09.10.2014г., 11.00 часа, 
административна сграда на ТГ1 ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, 
ул."Трети март" №42 не е налице присъствие на кандидати заявили участие, съответно 
I ех ни упълномощени представители, включително представители на средствата за 
масово осведомяване и на юридически лицас нестопанска цел .

Подписани са декларации от всички членове на комисията за обстоятелствата по
чл. 35. ал. 1. т. 2 -4 от ЗОГ1 .

По т.2. Проверка на офертите за съответствие с изискванията на предварително
обявените условия от външна страна.

Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на ЗОП и 
предвари гелно обявените условия:

О ф срипе отговарят от външна страна на необходимите изисквания и са
поставени в запечатан непрозрачен плик 1

1 lo 1 .3. Отваряне на плика с офертата и проверка за съдържанието на документите, 
кои ю съдържа, съгласно предварително обявените от Възложителя условия

Комисията извърши проверка на допуснатите оферти, относно спазване 
изискванията на чл. 101 в от Закона за обществените поръчки и изискванията на 
Възложителя, посочени в Публична покана № 9034130 от 29.09.2014г, обявена на 
електронната страница на Агенция по обществените поръчки и Профила на Купувача 
на СИД11 ДП гр.Шумен. като направи следните констатации:

След проверка на съдържанието на офертата на „ЗАД „Виктория”” АД. Комисията 
констатира, че същото съдържа данни за лицето, което прави предложението и 
отговаря на изискванията на възложителя. Приложени са необходимите документи, 
съгласно първоначално обявените условия.

Участника е направил следното Техническо предложение по позиции за 
изпълнение на услугата:

I.Технически параметри на поръчката за първа позиция:

I. ПЕТДМЕТ на поръчката за първа позиция: „Застраховка на 24,300 декара новосъздадена 
горска култура, дървесен вид „планински ясен”, по Договор № 08/223/00243/16.04.2013г. за 
отпускаме па финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от 
Upoi рамата за развитие на селските райони 2007—2013г”.

2. ОНПКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ: новосъздадена горска култура върху обща площ от 24.300 
дка. какао следва:



1.1. Ръчно засадени през м. април 2014г. - 7879 броя семенищни фиданки на площ от 
12.687 дка декара в отдел/подотдел 1339 I" по ЛУП от 2005година представляващ част от 
имот .Ns 000079 от горска територия -  държавна собственост, находящ се в землището на 
с Кьпиново , община Генерал Тошево;

2. Новосъздадена горска култура върху обща площ от 11.613 дка, както следва:
2.1. Ръчно засадени през м. априя2014г. - 7212 броя семенищни фиданки на площ от I 1.613 

декара » оздел/подотдел 1837 „1" ио ЛУП от 2005 година представляващ имот№ 000198 от 
юрски геригория -  държавна собственост, находящ се в землището на с.Преселенци, община 
Генерал I огнево:

3. ПОКРИТИ РИСКОВЕ: градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване,
измръзване и продължителна суша. болести и вредители

4. СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: 12( дванадесет месеца), считано от дата на издаване на
зае грахова тел ната полица;

5. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА -  7671,50 лв ( седем хиляди шестотин седемдесет и един
лева и не I десет ст).

6.1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ на застрахователната сума:
6.1.1. При тотална шета на застрахованата новосъздадена горска култура, в резултат на 

събитие, покрито по условията на договора та застраховка ( застрахователната полица), ще 
изплатим обезщетение, както следва:

1. На Държавен фонд „Земеделие” -  Разплащателна агенция ЕИК по БУЛСТАТ BG 
121 100421. със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис 111” № 136 -
застрахователна сума в размер на 5370.05 лв.

2. Ма Възложителя- ТП ,.ДГС Генерал Тошево” се заплаща сума в размер на 2301.45 лв. 
представляваща разликата1 от платената сума на Държавен фонд „Земеделие” -  Разплащателна 
агенция до пълния размер от застрахователната сума.

6.1.2. При частично погиване на застрахованата новосъздадена горска култура
sac грахова гел но то обезщетение се заплаща на Възложителя ТП „ДГС Генерал Тошево”.

7.Срок на валидност - 60 дни

11.Технически параметри на поръчката га втора позиция:

1. ПРЕДМЕТ на поръчката за втора позиция: „Застраховка на 100 декара новосъздадена горска 
култура, дървесен вид черен бор и акация, по Договор № 08/223/00107/13.10.2009г. за отпускане на 
финансова помощ по мярка 223 ..Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата
за развитие на селските райони 2007—2013г".

2. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ: новосъздадена горска култура върху обща площ от 100
ща. както следва:

1. Новосъздадена горска култура върху обща площ от 13 дка, както следва:
1.1. Ръчно засадени през есента на 2010г. -  6500 броя семенищни фиданки на площ от 13 

декара в отдел/подо гдел 92 „2" по ЛУП от 2005 година представляващ част от имот № 000062 от 
горска територия - държавна собственост, находящ се в землището на с.Лозенец, община 
Кру шари;

2. Новосъздадена горска култура върху обща площ от 35 дка, както следва:
2.1. Ръчно засадени през есета на 20 Юг 17500 броя семенищни фиданки на площ от 35 

декара в огде.i/iюдоiдел 92 ..6“ . но ЛУП от 2005 година представляващ част от имот № 000068 
оI юрска юриюрия - държавна собственост, находящ се в землището на с.Лозенец , община 
Кр\шари

3. 11овосьздадена горска култура върху обща площ от 40 дка, както следва:
3.1. Ръчно засадени през есента на 20 Юг. -  20000 броя семенищни фиданки на площ от 40 

декара в отдел/подотдел 163 „ Г  по ЛУП от 2005 година , представляващ част от имот № 000149 
01 горска геригория -  държавна собственост, находящ се в землището на с.Коритен , община
Крушари;

4. Новосъздадена горска култура върху обща площ от 12 дка, както следва;
4.1. Ръчно засадени през есента на 20Юг. -  6000 броя семенищни фиданки на площ от 12 

декара в отдел/подотдел 171 „1” по ЛУП от 2005 година , представляващ част от имот №



00022.'’ oi горска територия държавна собственост, находиш. се в землището на с.Александрия 
, община Крушари:

3. ПОКРИТИ РИСКОВЕ: градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, 
измръзване и продължителна суша, болести и вредители

4. СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: 12( дванадесет месеца), считано от дата на издаване на
зае I ракователна I a i юлииа:

5. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА -  5200 лв. ( пет хиляди и двеста лева).
6.1. 11АЧИН НА 11ЛАЩАНГ на застрахователната сума:
6.1.1. При тотална шета на застрахованата новосъздадена горска култура, в резултат на 

събитие, покрито по условията на договора за застраховка ( застрахователната полица), ще 
ичплат им обезщетение, както следва:

3. Па Държавен фонд ..Земеделие" Разплащателна агенция ВИК по БУЛСТАТ BG 
121100421. със седалище и адрес па управление гр. София, бул. „Цар Борис 111” № 136 -  
застрахователна сума в размер на 3640.00 лв.

4. На Възложителя- ТГ1 ,.ДГС Генерал Тошево“ се заплаща сума в размер на 1560.00 лв. 
представляваща разликата от платената сума на Държавен фонд „Земеделие” -  Разплащателна 
агенция до пълния размер от застрахователната сума.

6.1.2. При частично погиване на застрахованата новосъздадена горска култура 
застрахователното обезщетение се заплаща на Възложителя ТП „ДГС Генерал Тошево”.

7,Срок на валидност- 60 дни

1 lo 1 .4. 11род;южение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата.
В резултат па направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 

решение:

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА ЗА ПЪРВА И 
ВТОРА ПОЗИЦИЯ:

- ..ЗАД „Виктория“’" АД. гр.София

ВТОРИ ЕТАП от заседанието на комисията
1. Комисия та обяви следният дневен ред на заседанието:
1. Разглеждане, оценка и класиране на представеното Ценово предложение .
2. Изготвяне на протокол за действията на комисията и предаването му на 

Възложителя ведно с цялата събрана в хода на процедурата документация II. III. IV. V.

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред.
11о г.1. Ра зглеждане, оценка и класиране на представеното Ценово предложение.
Ценово предложение за първа позиция на Участник №1- „ЗАД „Виктория”” АД;

I р.Софии
След разглеждане па представеното Ценово предложение, Комисията констатира 

следното предложение:
I Предлагана обща застрахователна премия за застраховане на новосъздадена горска 

култура па площ от 24.300 декара в размер на 234.42 лв. (двеста тридесет и четири лева и 
четиридесет и две ег) без вкл. ДДС. в която сума е включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ. 
платима еднократно.

II. Посочената цена е окончателна и включва всички разходи, вкл. непредвидени по 
изпълнение ми услугата.

III. Начин на плащане: плащането ще се извърши от ТГ1 „ ДГС Генерал Тошево“ по банков 
им в Ю (десет) дневен срок след издаване на застрахователна полица.

IV. Ако бъдем определени за изпълнител, сме съгласни да издадем застрахователна полица 
в срок от 3 /три/ календарни дни, след писмена заявка от Възложителя.

V. Срокът па валидност на нашата оферта е бОдни



Ценово предложение за втора позиция на Участник №1- „ЗАД „Виктория”” 
АД, I р.Софии

След разглеждане на представеното Ценово предложение, Комисията констатира 
следи ото п редложе н и е:

I. Предлагаме обща застрахователна премия за застраховане на новосъздадена горска 
култура ма площ oi 100 декара в размер на 150.00 лв. (сто петдесет и девет лева) без вкл. ДДС, в 
коя ю е\ ма с включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно.

N. Посочената цена е окончателна и включва всички разходи, вкл. непредвидени по 
изпълнение на\слугата.

III. 11ачин на плащане: плащането ще се извърши от ТГ1 „ ДГС Генерал Тошево” по банков 
пVi в 10 (десет) дневен срок след издаване на застрахователна полица.

IV. Ако бъдем определени за изпълнител, сме съгласни да издадем застрахователна полица 
в срок от 3 /три/ календарни дни. след писмена заявка от Възложителя.

V. Срокът на валидност на нашата оферта е 60 дни

Предвид така 
единодушно

разгледаното ценово предложение на участника, Комисията 

РЕШИ:

I.Обявява следното класиране:
Класира на първо място оферта №1 за първа позиция на участника:

..ЗАД ..Виктория"” АД. седалище и адрес на управление: гр.София, ул.’’Искър” 
№60-71. ГИК 119037309, представлявано заедно и поотделно от Данчо Христов Данчев 
и Ж анет Малинова Джамбаска . адрес за кореспонденция: гр.Шумен, ул.”Цар Иван 
Александър" №48 . при следните параметри.

1. Предлагана обща застрахователна премия за застраховане на новосъздадена горска 
култура па площ от 24.300 декара в размер на 234.42 лв. (двеста тридесет и четири лева и 
четиридесет и две ст) без вкл. ДДС, в която сума е включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, 
платима еднократно.

II. Посочената цена е окончателна и включва всички разходи, вкл. непредвидени по 
изпълнение на услугата.

III. Начин на плащане: плащането ще се извърши от ТП „ ДГС Генерал Тошево” по банков 
мът в 10 (десет) дневен срок след издаване на застрахователна полица.

IV. Ако бъдем определени за изпълнител, сме съгласни да издадем застрахователна полица 
в срок от 3 /три/ календарни дни, след писмена заявка от Възложителя.

V. Срокът па валидност на нашата оферта е бОдни

Класира на първо място оферта №1 за втора позиция на участника:
..ЗАД „Виктория*”' АД, седалище и адрес на управление: гр.София, ул.’’Искър” 

№69-71. ЕИК 119037309. представлявано заедно и поотделно от Данчо Христов Данчев 
и Ж анет Малинова Джамбаска , адрес за кореспонденция: гр.Шумен, ул.”Цар Иван 
Александър" №>48 . при следните параметри.

I. Предлагаме обща застрахователна премия за застраховане на новосъздадена горска 
култура на площ от 100 декара в размер на 159.00 лв. (сто петдесет и девет лева) без вкл. ДДС, в 
коя го с\ ма е включен 2% ( два процента) данък по ЗДПЗ, платима еднократно.

II. Посочената цена е окончателна и включва всички разходи, вкл. непредвидени по 
изпълнение на услугата.

III. Начин на плащане: плащането ще се извърши от ТП „ ДГС Генерал Тошево” по банков
мът в 10 (десет ) дневен срок след издаване на застрахователна полица.

IV. Ако бъдем определени за изпълнител, сме съгласни да издадем застрахователна полица 
в срок oi 3 /т ри/ календарни дни. след писмена заявка от Възложителя.



V. Срокьч на валидност на нашата оферта е 60 дни

Предлага па възложителя да сключи договор/ застрахователни полици за първа и 
втора позиция с класирания на първо място участник . съгласно направеното от същия 
предложение.

Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, 
определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните 
компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1
от 1 0 П и декларация но чл. 47. ал. 5 от ЗОП.

По 1.2. Изготвяне на протокол га действията на комисията и предаването му на 
Мъвложителя ведно е цялата събрана в хода на процедурата документация.

11орали изчерпване на дневния ред. Комисията закри заседанието.
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр . Към протокола 

съхраняващ се в I II ДГС Генерал Тошево неразделна част са всички описани в него 
документи . представени от участниците, публична покана, ценово и техническо 
предложение па участника и декларация на членовете на комисията по чл.35, ал.1, т.2-4 
or 1011. ведно е цялата събрана в хода на процедурата документация., л

Протоколът' се представи па Възложителя за утвърждаване на .\V.....V..2014r.



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ ДП 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” ТП

ДО ..ЗАД ..Виктория"’" АД 
1 р.Шумен

Североизточно Държавно Предприятие 
ТП-ДГ С rets, Тзшево . ?

Р&-О
Ш Ш

Per. индекс:.

УВАЖАЕМИ Г-н/жо/.

На основание чл. 101 г, ал.4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
проведена процедура открита чрез Публична покана по реда на Глава 8а от Закона за 
обществените поръчки . с предмет: ’’Застраховане на новосъздадени горски култури 
срещу рискове , посочени в Приложение №2 към Договори между ТП ДГС Генерал 
Тошев» и ДФ „Земеделие” -  Разплащателна агенция за срок от 12 месеца, в две 
обособени позиции , както следва: Първа позиция „Застраховка на 24,300 декара 
новосъздадена горска култура, дървесен вид „планински ясен”, по Договор № 
08/223/00243/16.04.201 Зг. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално 
щлссиванс па неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007- 
2013 i Втора позиция: „Застраховка на 100 декара новосъздадена горска култура, 
дървесен вид черен бор и акация, по Договор № 08/223/00107/13.10.2009г. за отпускане на 
финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от 
Програмата ta развитие иа селските райони 2007-2013г”, открита във вр със Заповед 
№288/02.12.201 Зг.на дирек тора на "СИДГГ ДП гр.Шумен.

Приложено представяме Ви Протокол на комисия от 09.10.2014г., утвърден от 
Възложителя на 2014г.. с който са определни резултатите относно посочената
по- горе процедура, като представляваното от Вас дружество е класирано на първо място 
за двете позиции.

С оглед последното, следва в срок от 3/три/ календарни дни , считано от датата на 
получаване ма заявка от Възложителя да се явите, съответно упълномощите Ваш 
представител за сключване на договор /застрахователна полица/ по позиции, след 
представяна на документи издадени от компетентни органи за обстоятелствата по чл.47. 
а 1.1. i.l от 30! I и декларация по чл.47. ал.5 от ЗОИ.

Посочените документи, следва да се представят под формата на оригинал или 
нотариално заверен препис.

Приложение: Протокол от 09.10.2014г.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО

д и р е к т
Я  * V  I  1 1 2 *



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната Илина Наумова . в качеството си на Председател на комисия , 
нажалена със Заповед №РД-06-133/09.10.2014г. на директора на ТП ДГС Генерал 
Тошево, относно провеждане на процедура открита чрез Публична покана по реда на 
Глава 8а от Закона за обществените поръчки , с предмет: ’’Застраховане на 
новосъздадени горски култури срещу рискове , посочени в Приложение №2 към 
Договори между ТП ДГС Генерал Тошево и ДФ „Земеделие” -  Разплащателна 
а т ш и я  за срок ог 12 месеца, в две обособени позиции , както следва: Първа 
позиции „Застраховка на 24,300 декара новосъздадена горска култура, дървесен вид 
„планински ясен”, по Договор ЛГ» 08/223/00243/16.04.2013г. за отпускане на финансова 
помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013г”; Втора позиция: „Застраховка на 100 декара 
новосъздадена горска култура, дървесен вид черен бор и акация, по Договор № 
08/223/00107/13.10.2009г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално 
залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007- 
20iДI”, открито във вр със Заповед №288/02.12.201 Зг.на директора на "СИДП" ДП 
i р.Шумен.

1. Не съм "свързано лице" е кандидат или участник в процедурата или с 
посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или 
контролни opiани:

2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и 
установяване па конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

3. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите 
спецификации в методиката за оценка на офертата.

4.1 Це пазя гз тайна обстоятелствата, които съм узнала във връзка със своята 
paooia гз комисияга.

ДЕКЛАРИРАМ:

0‘). 10.20141.

1 р.Генерал Тошево



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната Или на Стоянова . в качеството си на член на комисия , назначена 
със №'РД-06-133/09.10.20 !4г. ма директора на ТП ДГС Генерал Тошево, относно 
провеждаме ма процедура открита чрез Публична покана по реда на Глава 8а от Закона 
за обществените поръчки . с предмет: "Застраховане на новосъздадени горски 
K-y.iT> ри срещу рискове , посочени в Приложение №2 към Договори между ТП ДГС 
Генерал Тошево и ДФ „Земеделие” -  Разплащателна агенция за срок от 12 месеца, в 
две обособени позиции , както следва: Първа позиция „Застраховка на 24,300 декара 
новосъздадена горска култура, дървесен вид „планински ясен”, по Договор № 
08/223/00243/16.04.20131. $а отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално 
залесинане на пеземеделеки земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007- 
2013г”; Втора позиции: „Застраховка на 100 декара новосъздадена горска култура, 
дървесен вид черен бор и акации, по Договор № 08/223/00107/13.10.2009г. за отпускане на 
финансова помощ по мярка 223 „Пьрвоначално залесяване на неземеделски земи” от 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г”, открита във вр със Заповед 
№ 288/02.12.2013r .ua директора на "СИДП" ДП гр.Шумен.

ДЕКЛАРИРАМ:

Е Не съм "свързано лице" с кандидат или участник в процедурата или с 
посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или
контролни органи:

2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

З.Пе съм участвал каго външен експерт в изготвянето на техническите 
спецификации в меюдиката за оценка на офертата.

4.Ще пазя в тайна обстоятелствата, 
работа 13 комисията.

09.10.20141.

I р.1 енерал Тошево



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Златан Денчев , в качеството си на Секретар на комисия , 
назначена със № РД-06-133/09.10.2014г. на директора на ТП ДГС Генерал Тошево, 
относно провеждане на процедура открита чрез Публична покана по реда на Глава 8а от 
Закона за обществените поръчки . с предмет: ’’Застраховане на новосъздадени горски 
култури срешу рискове , посочени в Приложение №2 към Договори между ТП ДГС 
Г енерал Тошево и ДФ „Земеделие” -  Разплащателна агенция за срок от 12 месеца, в 
две обособени позиции , както следва: Първа позиция „Застраховка на 24,300 декара 
новосъздадена горска култура, дървесен вид „планински ясен”, по Договор № 
08/223/00243/16.04.201 Зг. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално 
залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007- 
2013г”; Втора позиция: „Застраховка на 100 декара новосъздадена горска култура, 
дървесен вид черен бор и акация, по Договор № 08/223/00107/13.10.2009г. за отпускане на 
финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г”, открита във вр със Заповед 
N•.'288/02.12.201 д| ма директора на "СИДП" ДП гр.Шумен.

1. Не съм "свързано лице" с кандидат или участник в процедурата или с 
посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или 
конIродни органи:

2. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и 
установяване па конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

2.Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите 
спецификации в методиката за оценка на офертата.

4.1 Це пазя в гайна обстоятелствата, които съм узнала във връзка със своята 
работа в комисия га.

ДЕКЛАРИРАМ:

09.10.20141.


