
 

173 1 Протокол  за   Обект № 1и 2 - ТП „ДГС Генерал Тошево“  

УТВЪРДИЛ 

                                           Директор на ТП „ДГС Генерал Тошево“подписано и заличено                                                                        

                                                                                                                        на осн. Чл.2 от ЗЗЛД                                       

                                                                                                /инж.Йорданка Найденова / 

 

                                                                                                              

   Дата:21.03.2017г. 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес, в 13.00ч на 17.03.2017г., комисия назначена със Заповед №РД-06-

33/17.03.2017г. на Директора на ТП „ДГС Генерал Тошево“  в състав: 

 

Председател: 

инж. Иван Любенов -експерт в ЦУ на СИДП ДП гр.Шумен 

Членове:  

Златан Денчев, р-л счет.отдел на ТП"ДГС-Ген.Тошево" 

инж.Цветомир Колев, лесничей в ТП ДГС Ген.Тошево 

Даниела Пеева, счетоводител 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 за „Попълване на култури“, 

„Почвоподготовка“, „Залесяване“ и  „Отглеждане на култури“ от горски 

насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района 

на дейност на ТП „ДГС Генерал Тошево“, за Обект № 1и 2, открит със Заповед 

№РД-06-16/28.02.2017 на директора на ТП „ДГС Генерал Тошево“ оправомощен за 

това със Заповед №60/27.02.2017 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: 

Христо Станчев Петров, представляващ СС-СТАН 2007  ООД с вх.номер на 

документацията №667/16.03.2017-13,35ч. 

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 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: 

СС-СТАН 2007  ООД с ЕИК 124713671 седалище и адрес на управление в гр. 

Генерал Тошево, ул. ДРУЖБА No 20, 0887612640, представлявано от Христо Станчев 

Петров – управител, с входящ номер на документацията № 667/16.03.2017-13,35ч.  за 

Обект №1 и 2 

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. 

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. 

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. Отразяване на направената проверка на документите в контролен лист и 

подписването му от членовете на комисията и кандидата. 

 

Относно кандидатите Комисията констатира: 

 

СС-СТАН 2007  ООД с ЕИК 124713671 входящ номер на документацията № 

667/16.03.2017-13,35ч.  за Обект №1 и 2, 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 кандидата от 

участие в процедурата. 

 

В резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 

решение и ДОПУСКА до участие СС-СТАН 2007  ООД с ЕИК 124713671 за Обект 

№1 и 2 

 

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА – ОЦЕНКА И 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 и обявяване на предложените 

цени. Проверка на ценовите предложения за съответствие с процедурните условия и 

вземане на решение за отстраняване или допускане до класиране. 

2.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. 

3. Обявяване на спечелил за всеки обект на основани чл.22, ал.12 от Наредбата.  

4.Закриване на провеждането на процедурата. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

За Обект №1  

ОТДЕЛИ 
Дейности 

Прог.количество дървесина в м3 

Пределна 

стойност в 

лева без ДДС 

Гаранция 

за участие 

в лева 

113-в, 113-7, 113-13, 1404-б, 1421-

в, 1582-б, 1939-б, 113-е, 1122-б, 

126-ю, 127-ц, 158-1, 113-4, 129-г, 

1339-1, 1837-1 

„Попълване на култури“, 

„Почвоподготовка“, „Залесяване“ и  

„Отглеждане на култури“ съгласно 

техническата  спецификация на обекта 

19281,58 964,08 

 

По точка Първа: 

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 19281,58 

лв.без ДДС; 

По точка Втора: 

Във връзка с констатациите по т.Първа, комисията единодушно прие, че не 

са налице основания за отстраняване на кандидата на този етап от процедурата. 

 

По точка Трета: 

Комисията на основание чл.22, ал.12 от Наредбата ОБЯВИ за спечелил Обект №1 

кандидата СС-СТАН 2007  ООД с ЕИК 124713671 на цена от 19281,58 лв.без ДДС; 

За Обект №2  

 

По точка Първа: 

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 22603,87 

лв.без ДДС; 

По точка Втора: 

Във връзка с констатациите по т.Първа, комисията единодушно прие, че не 

са налице основания за отстраняване на кандидата на този етап от процедурата. 

По точка Трета: 

Комисията на основание чл.22, ал.12 от Наредбата ОБЯВИ за спечелил Обект №1 

кандидата СС-СТАН 2007  ООД с ЕИК 124713671 на цена от 22603,87 лв.без ДДС; 

По точка Четвърта: 

Комисията закри заседанието си по провеждането на процедурата. 

 

ОТДЕЛИ 
Дейности 

Прог.количество дървесина в м3 

Обща 

пределна 

стойност в 

лева без ДДС 

Гаранция 

за участие 

в лева 

1536-а, 95-щ, 1179-а, 33-к, 1538-а, 

1707-а, 373-е, 48-е, 185-а, 185-б, 

1739-2, 1122-б, 2024-а 

„Отглеждане на култури“ съгласно 

техническата  спецификация на обекта 
22603,87 1130,19 



 

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 

20.03.2017 г. 

 

Председател : 

инж. Иван Любенов -експерт в ЦУ на СИДП ДП гр.Шумен 
подписано и заличено  на осн. Чл.2 от ЗЗЛД                                       

                         

                                                                                                                       

Членове:  

Златан Денчев, р-л счет.отдел на ТП"ДГС-Ген.Тошево" 
подписано и заличено  на осн. Чл.2 от ЗЗЛД                                       
 

инж.Цветомир Колев, лесничей в ТП ДГС Ген.Тошево 
подписано и заличено  на осн. Чл.2 от ЗЗЛД                                       
 

Даниела Пеева, счетоводител в ТП"ДГС-Добрич" 
подписано и заличено  на осн. Чл.2 от ЗЗЛД                                       
 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист 
подписано и заличено  на осн. Чл.2 от ЗЗЛД                                       
 

 

 


