
 

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,  

 

 

У Т ВЪ Р ЖД АВ АМ :     

                                          Д ИР Е КТ ОР  Т П  Д Г С  , , ОМ У Р Т А Г “ : . . . . . . . . П . . . . . . . . . . . . .  
                   / и н ж .  …чл.59 от ЗЗЛД… /  

     

д а т а : 2 1 . 0 1 . 2 0 2 1 г .  

 

П  Р О  Т  О К  О Л  
 

Д н ес  20 .0 1 . 20 21 г . ,  ко ми сия ,  н азн ач ен а  със  З апо в ед  №3 2 / 20 .0 1 . 20 21  г .  

н а  Ди р екто р а  н а  ТП  ДГС  , , Ом ур т аг ”  в  съ ст ав :  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. …чл.59 от ЗЗЛД…– зам.-дирeктор  на 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 ТАК 

  
в изпълнение на горепосочената заповед се събра на заседание да проведе открит конкурс по 

реда на чл. 15 – 22 от Наредба 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., 

изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 

07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.) за определяне на изпълнител и 

възлагане изпълнението на дейност по смисъла на чл. 10, ал. 1 т. 3 с предмет:  

„Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на превозното средство 

дървесина от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Омуртаг“, съгласно конкурсните условия. 

 
Конкурсът е открит със Заповед № 1/04.01.2021 година на Директора на ТП ДГС „Омуртаг”.  

Присъстваха всички членове на комисията.  

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Наредба 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. 

и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 

07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.) 

/Наредбата/ и конкурсните условия от документацията за участие. 

 Председателят на комисията получи входящия регистър на подадените предложения за участие 

в открития конкурс от лицето, което го е съставило, за което се попълни и подписа съответното поле в 

самия регистър, заедно с два броя оферти.  

От гореспоменатия регистър се установи, че до изтичане на крайния срок за депозиране на 

оферти за участие – 16:00 часа на 19.01.2021 г., има две депозирани оферти за участие, представени в 

запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, съгласно чл. 19, ал. 

1 от Наредбата. При приемане на офертата върху опаковката са нанесени всички данни, съгласно чл. 19, 

ал. 3 от Наредбата и на приносителя е издаден документ. Съгласно списъка с участници, отразен във 

входящия регистър за получени оферти в ТП „ДГС Омуртаг”, се установи, че оферти за участие в 

определения срок са депозирани от:  

 

 Кандидат № 1 – “Рафаилов-Лес” ООД с ЕИК: 20……………5, гр. Антоново за обект № 

П2101, оферта с входящ № 128 от 19.01.2021г.;  

 Кандидат № 2 – “Лисец” EООД с ЕИК: 83……………, гр. Омуртаг за обект № П2102, оферта 
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с входящ № 141 от 19.01.2021г. в 13:35 часа лично от управителя;  

 
Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 21, ал. 6 от Наредбата. При 

откриване на процедурата се установи, че в залата присъстват представители на всички участници, 

подали оферти. Комисията извърши проверка на актуалното състояние на кандидатите в Търговския 

регистър, като провери представителната власт на присъстващите представители на участниците.  

 В изпълнение на изискванията на чл. 22 ал. 3 от Наредбата комисията пристъпи към отваряне на 

пликовете с оферти на кандидатите по реда на тяхното постъпване, оповестяване на приложените 

документи и проверка на съдържанието им съгласно изискванията на чл. 18 и конкурсната 

документация:  

 

Кандидат № 1 – ООД “Рафаилов - Лес”,  гр. Антоново 

 

Трима членове на комисията подписаха плика на участника. Председателят на комисията отвори 

плика с документация на участника и извади представената от участника документация ведно с един 

плик с надпис «Ценово предложение» за обект № П2101 за който участника е подал оферта . Трима от 

членовете на комисията подписаха плика на участника, обозначени с надпис «Ценово предложение» и го 

отделиха настрана. Комисията провери приложената към заявлението на кандидата документация и 

установи, че са приложени всички, изисквани от закона и от Възложителя, документи:  

1. Заявление за участие в открит конкурс за обект № П2101 с общо количество за подвоз от 

4 300  пл. м3 дървесина – представено в оригинал, подписано и подпечатано от кандидата – 1 брой;  

2. Декларация № 1 по чл.18, ал.1,т.3 от Наредбата - представена в оригинал, подписана и 

подпечатана от кандидата – 2 брой (по една за всеки от съдружниците);  

3. Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни - представена в 

оригинал, подписана и подпечатана от кандидата – 2 брой (по една за всеки от съдружниците);  

4.  Платежно нареждане  от 14.01.2021 г. за внесена гаранция за участие;  

5. Запечатан плик с надпис „Ценово предложение“ обект № П2101 

 

 
Кандидат № 2 – ЕООД “Лисец”,  гр. Омуртаг 

 

Трима членове на комисията подписаха плика на участника. Член на комисията отвори плика с 

документация на участника и извади представената от участника документация ведно с един плик с 

надпис «Ценово предложение» за обект №П 2102 за който участника е подал оферта . Трима от 

членовете на комисията подписаха плика на участника, обозначени с надпис «Ценово предложение» и го 

отделиха настрана. Комисията провери приложената към заявлението на кандидата документация и 

установи, че са приложени всички, изисквани от закона и от Възложителя, документи:  

 

1. Заявление за участие в открит конкурс за обект № П2102 с общо количество  за подвоз от 4 

250 пл. м3 дървесина – представено в оригинал, подписано и подпечатано от кандидата – 1 брой; 

2.Декларация № 1 по чл.18, ал.1,т.3 от Наредбата - представена в оригинал, подписана и 

подпечатана от кандидата – 1 брой. 

3.Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни - представена в 

оригинал, подписана и подпечатана от кандидата – 1 брой 

4. Платежно нареждане от 15.01.2021 г. за внесена гаранция за участие;  

5.Запечатан плик с надпис „Ценово предложение“ обект № П2102 

 

Комисията след обстоен преглед на приложените документи за допустимост установи, че 

кандидатите са приложили и попълнили по образец всички изискуеми документи от конкурсните 

условия. Не се установяват липси и/или непълноти, включително нередовности или фактически грешки. 

С това комисията приключва първия етап на процедурата, съгласно т.7.2. от конкурсните условия.  

Няма отстранени участници от процедурата.  

Предвид посочените обстоятелства, комисията единодушно взе следното 
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ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №:1 

 

  1.Кандидатите отговарят на всички изисквания и критерии за допускане до участие в следващия 

етап на процедурата - отваряне на ценовите предложения, поради което допуска до следващ етап: 

 

 За обект № П2101 - Кандидат № 1 – ООД“Рафаилов - Лес” гр.Антоново 

 За обект №П2102 - Кандидат № 2 – ЕООД “Лисец” гр. Омуртаг; 

 

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 №П2101 и №П2102 от открития 

конкурс.  

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

на Плик - "Предлагана цена" на допуснатите кандидати. 

1.При отваряне на плик „Предлагана цена ” на участника „Рафаилов-Лес” ООД гр. 

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

 

  За Обект №П2101;  

Словом предлагана обща крайна цена от 85 800,00 лв (осемдесет и пет хиляди и 

осемстотин лева ) без ДДС, при условията на конкурса. 

 

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

ресурс посочен от възложителя за Обект №П2101. 

 

2. При отваряне на плик „Предлагана цена ” на участника „Лисец” ЕООД гр. Омуртаг, 

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

 

 За Обект №П2102;  

Словом предлагана обща крайна цена от 80 850,00 лв (осемдесет хиляди осемстотин и 

петдесет лева ) без ДДС, при условията на конкурса. 

 

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

ресурс посочен от възложителя за Обект №П2102. 

 

 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 
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1. За Обект №П2101: 

На първо място класира единствения участник: ООД „Рафаилов-Лес” гр. 

Антоново, ЕИК-20…………., на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: 

гр. Антоново,  ул.  …чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от управители …чл.59 от ЗЗЛД… и …чл.59 

от ЗЗЛД…/заедно и по отделно/ е депозирал заявление за участие от Обект №П2101, при 

следните параметри на "Ценовото предложение", а именно:  

О
б
ек

т
 №

  

дървесен вид Сортименти 

Прогнозно 

количество 

пл. м3 

Прогнозно 

количество 

пр. м3 

Предлагана цена, лв. 

/пр.м3 без ДДС за 

подвоз,товарене и 

претоварване на 

разстояние до 

ТИР-станция 

 

Предлагана 

обща крайна 

цена изразена 

с цифри в лева, 

без ДДС 

П
2
1
0
1

 

бк,дб,гбр,цр, 

лп,трп,бб,чб, 

чдб ак,др.шир, 

др.игл. 

Трупи за бичене от 18 до 29 

см, Трупи за бичене от 30 до 

49 см,Минни подпори, Обли 

греди, 

ОЗП 

200  15,00 3000,00 

бк,дб,гбр,цр, 

лп,трп,бб,чб, 

чдб ак,др.шир, 

др.игл. 

Технологична д-на от едра, 

средна, дребна,дърва; 

 дърва за огрев 

4 300 6900 12 82800,00 

 ОБЩО 85 800,00 

 

Словом предлагана обща крайна цена от 85 800,00 лв (осемдесет и пет хиляди и 

осемстотин лева) без ДДС, при условията на конкурса. 

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. 

 

2. За Обект №П2102: 

На първо място класира единствения участник: ЕООД „Лисец” гр. Омуртаг, ЕИК-

83…………….., на Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр.Омуртаг,  

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

участие от Обект №П2102, при следните параметри на "Ценовото предложение", а именно:  

О
б
ек

т
 №

  

дървесен вид Сортименти 

Прогнозно 

количество 

пл. м3 

Прогнозно 

количество 

пр. м3 

Предлагана цена, лв. 

/пр.м3 без ДДС за 

подвоз,товарене и 

претоварване на 

разстояние до 

ТИР-станция 

 

Предлагана 

обща крайна 

цена изразена 

с цифри в лева, 

без ДДС 

П
2
1

0
1

 бк,дб,гбр,цр, 
Трупи за бичене от 18 до 29 

см, Трупи за бичене от 30 до 

49 см,Минни подпори, Обли 

150  15,00 2 250,00 
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лп,трп,бб,чб, 

чдб ак,др.шир, 

др.игл. 

греди, 

ОЗП 

бк,дб,гбр,цр, 

лп,трп,бб,чб, 

чдб ак,др.шир, 

др.игл. 

Технологична д-на от едра, 

средна, дребна,дърва; 

 дърва за огрев 

4 100 6550 12 78 600,00 

 ОБЩО 80 850,00 

 

Словом предлагана обща крайна цена от 80 850,00 лв (осемдесет хиляди осемстотин и 

петдесет лева) без ДДС, при условията на конкурса. 

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 5 страници и е съставен в един екземпляр неразделна 

част от същия са всички описани в него документи. 

 

 

 

 

 

 Комисия:   1………П…………. 

                    2………П…………. 

                    3………П…………. 

 


