
 

ТЕРИТОРИАЛНО  ПОДЕЛЕНИЕ  
ДЪРЖАВНО  ГОРСКО СТОПАНСТВО – ОМУРТАГ 

п.к.7900 гр.Омуртаг, ул.”Георги Сава Раковски” № 21, централа 0605/6-21-54e-mail:dgs.omurtag@dpshumen.bg,  
 

 

 УТВЪРЖДАВАМ:………П………….. 

ДИРЕКТОР ТП ДГС ”Омуртаг” 

                       /инж. …чл.59 от ЗЗЛД…/  

         дата:04.09.2020г. 

     

ПРОТОКОЛ №1 
 

 Днес 03.09.2020 г. комисия назначена със Заповед №365/03.09.2020 г. на Директора на 

ТП ДГС „Омуртаг” гр. Омуртаг в състав: 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. …чл.59 от ЗЗЛД…– зам.директор-при ТП ДГС „Омуртаг”                                 

   ЧЛЕНОВЕ:1. …чл.59 от ЗЗЛД…– р-л счетоводен отдел – при ТП ДГС„Омуртаг”                                 

           2. адв. …чл.59 от ЗЗЛД…– адвокат при Адвокатска колегия - Търговище  

 в изпълнение на горепосочената заповед и Заповед №338/18.08.2020 г. се събра на 

заседание от 10,00 часа в сградата на ДГС „Омуртаг”, да проведе Процедура по реда на чл. 15 и 

сл. от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и не дървесни 

горски продукти” (Наредбата), за определяне на изпълнител на дейности по чл. 10, ал. 1, т. 6  от 

Наредбата с предмет: „Извършване на  механизирано почистване на площи за залесяване 

чрез премахване на нежеланата растителност и остатъците от сечта в горски насаждения, 

разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС 

„Омуртаг“, както следва: 

 

Обект №1 

 

Обект 

№ 

Вид лесокултурна дейност 

Отдел, 

подотде

л 

Мярка 

Коли-

чество 

 

Срок за 

изпълнение 

не по-късно 

от: 

Пределна цена 

в лв. без ДДС 

1 

 

Механизирано почистване  на площи за 

залесяване 

 

303,,с“ дка 42 31.10.2020 г. 7560,00 

303,,ц“ дка 21 31.10.2020 г. 3780,00 

303,,х“ дка 23 31.10.2020 г. 4140,00 

 Обща крайна пределна цена за Обект № 1 X X X X 15 480,00 



Присъсваха всияки членове на комисията. 

Съобщено бе, че са валидни 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 и условията съгласно  документацията. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на чл.15, и следващите 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 за 

откриване на процедурата. 

От представеното извлечение на регистъра на офертите се установи, че оферти за 

участие в определения срок е депозирал само един кандидат: 

Кандидат „Алина стил” ЕООД гр. Русе, ЕИК-20…………, на Агенция по вписванията 

със седалище и адрес на управление: гр. Русе,  ул.  …чл.59 от ЗЗЛД…. 

При откриване на процедурата не присъстват представители на кандидата или медии. 

Комисията след като установи, че са спазени изискванията на Наредбата относно 

сроковете за публикуване на Заповедта за откриване на процедурата и документацията в 

конкурса на електронната страница на възложителя ТП ДГС „Омуртаг“ към СИДП – ДП - 

Шумен, пристъпи към проверка на постъпилата оферта. Съгласно регистъра на офертите се 

установи, че кандидатът е депозирал същата в посочения от възложителя срок.  

Членовете на комисията подписаха изискуемите по закона декларации. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и провери дали е оформена  съгласно 

изискванията на чл. 19 от Наредбата. 

 В общия плик  на кандидата „Алина стил” ЕООД гр. Русе установи наличието на 

следните документи: 

1. Заявление за участие – оригинал - 1бр. 

2.  Списък на приложените от кандидатът документи. 

3. Декларация №1 (по образец) в оригинал, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, 

ал. 1, т. 3, от Наредбата -1бр. 

4.  Декларация №3 (по образец) в оригинал, за информирано съгласие за обработване 

на лични данни – 1 бр. 

5. Плик с „Предлагана цена” за обект №1 

 

След  проведеното разглеждане на документите на участника в открития конкурс 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  

и след проверка на данните за актуално състояние в ТР на участващата фирма, както и в 

регистъра на ИАГ за регистрация по чл.241 от ЗГ и служебно направена справка за внесена 

гаранция за участие в открития конкурс. Комисията назначена да проведе конкурса установи 

следното:  

Кондидатът „Алина стил” ЕООД гр. Русе,  е изпълнил изискванията на възложителя 

формулирани в Условията за провеждане на процедурата.  

 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

 

1. Допуска до участие в следващия етап на конкурса Кандидата: „Алина стил” ЕООД гр. Русе. 

2. Не са налице условия за прекратяване на конкурса. 



Настоящото протоколно решение, изготвено в писмен вид  и подписано от членовете 

на комисията е неразделна част от настоящия протокол. 

           

Комисия:   1………П…………. 

                             2………П…………. 

                             3………П…………. 

       

С това приключи етапът на разглеждане на документите и допускане на участника в 

етапа на разглеждане на пликове ”Предлагана цена” за обект №1 от открития конкурс.  

Комисията обяви, че пристъпва веднага към втория етап от открития конкурс отваряне 

на Плик - "Предлагана цена" на допуснатия кандидат. 

При отваряне на плик „Предлагана цена ” на участника „Алина стил” ЕООД гр. Русе, 

Комисията констатира, наличието на валидно ценово предложение,  а именно: 

 

  За Обект №1;  

Словом предлагана обща крайна цена от 15 480,00 лв (петнадесет хиляди четиристотин 

и осемдесет лв.) без ДДС, при условията на конкурса. 

 

Комисията установи и оцени  офертата на участника - влиза в рамките на финансовият 

ресурс посочен от възложителя за Обект №1. 

 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

 

1. За Обект №1: 

На първо място класира единствения участник: ЕООД „Алина стил” гр. Русе, ЕИК-

20…………, на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Русе,  ул.  

…чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от управителя …чл.59 от ЗЗЛД… депозирал заявление за 

участие от Обект №1, при следните параметри на "Ценовото предложение", а именно:  

 

Обект 

№ 

Вид лесокултурна дейност 
Отдел, 

подотдел 
Мярка 

Коли-

чество 

 

Срок за 

изпълнение не 

по-късно от: 

Предлагана обща 

цена в лева без 

ДДС 

1 

 

Механизирано почистване  на площи за залесяване 

 

303,,с“ дка 42 30.10.2020 г. 7560,00 

303,,ц“ дка 21 30.10.2020 г. 3780,00 

303,,х“ дка 23 30.10.2020 г. 4140,00 

 Предлагана обща цена за Обект № 1 X X X X 15480,00 



Словом предлагана обща крайна цена от 15 480,00 лв (петнадесет хиляди четиристотин 

и осемдесет лв.) без ДДС, при условията на конкурса и срок за приключване изпълнението на 

услугата до 30.10.2020 г. 

Начин на плащане-съгласно посочения в проектодоговора. 

Предложената  оферта важи за срок до сключване на договор.  

 

На второ място  няма класиран участник поради липса на кандидати. 

 

Комисията обяви за приключил откритият конкурс. 

 

Настоящият протокол се състои от 4 страници и е съставен в един екземпляр неразделна 

част от същия са всички описани в него документи. 

 

 

 

 

 Комисия:   1………П……… 

                    2………П……… 

                    3……….П……… 

       

 


