
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ -  СОФИЯ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

П Р О Т О К О Л

Днес 16.03.2017г. комисия назначена със Заповед №55/16.03.2017г. на директора 
на ТП ДГС Цонево, в състав:

Председател :инж. Стоян Саров -  Н-к отдел ЦУ СИДП
Секретар:Айсел Хасанова -експерт ЦУ СИДП
Членове : 1 .Илина Стоянова -  юрисконсулт при ТП ДГС Цонево

2. инж.Запрян Павлов- зам.директор при ТП ДГС Цонево
3.Сияна Лечева- счетоводител при ТП ДГС Цонево

Се събра на заседание от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Варна 
и проведе процедура -  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за „Продажба на стояща 
дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на 
дървесина за 2017 год. от държавни горски територии на ТП ДГС Цонево,
проведен по реда 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, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. (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.), обявен със Заповед 
№45/28.02.2017г.на Директора на ТП ДГС Цонево вр. Заповед №69 /28.02.2017г. на 
Директора на СИДП ДП -  гр. Шумен .

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на горецитираната Наредба.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА

На заседанието присъстваха следните лица, в чието присъствие, Комисията 
започна своята работа, съгласно Присъствен лист (приложение № 1):

1. Константин Венков Попов- законен представител на „Полее комерс“ ЕООД
2.Атанас Маринов Иванов- законен представител на „Вилидж Холидейз“ ЕООД
3.Мерткан вели Ахмед- пълномощник на „Еси- лес“ ЕООД

Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 
изискванията на предварително обявените от възложителя условия:

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

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

условия от външна страна.
3. Отваряне на плика с офертата и проверка за съдържанието на документите, 

които съдържа, съгласно предварително обявените от Възложителя условия
4. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата.

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред.



По точка 1. Получаване на Регистъра на представените оферти, и подписване на 
декларации от членовете на комисията.

Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, че за 
участие в процедурата са получени следните оферти:

кандидат № 1 -  вх. №485/15.03.2017г. при ТП ДГС Варна, час на постъпване на 
Офертата - 11.55 часа

„Борисов 68“ ЕООД, седалище и адрес на управлет 
проход“ №20, вх.1, ап.1, ЕИК 203592178, с управител Борисл

ядово, ул.Ришки
СО

кандидат № 2 -  вх. №487/15.03.2017г. при ТП ДГС Вг 
Офертата - 13.30 часа

„Полее комерс“ ЕООД , седалище и адрес на управлен 
№112А ет.14, ап.58, ЕИК 148092963, представлявано от Конста 

Кандидатът участва за Обект №1706 и №1709 , ТП ДГС Ц»

кандидат №3 -  вх. №490/15.03.2017г. при ТП ДГС I 
Офертата -14.40 часа

„Вилидж Холидейз” ЕООД , седалище и адрес на yi 
№9, ет.2, ЕИК 200145777, представлявано от Управител Атаге

Кандидатът участва за Обект №1705; №1708; №1711,1и  м
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но
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на постъпване на

ia, бул.Вл.Варненчик 
:ов Попов

; на постъпване на

p.. Вар на, ул.“Мусала“
Иванов
ево

кандидат №4 -  вх. №492/15.03.2017г ТП ДГС Варна, час на постъпване на
Офертата -14.45 часа

„Еси- лес” ЕООД , седалище и ад 
представлявано от Управител Хюсеит 
Мерткан Вели Ахмед, съгласно път 
Нотариус с per.№225 на НК София и г 

Кандидатът участва за Обект №i

юние: с.Рояк, обл.Варна, ЕИК 200352822, 
Лбов, по пълномощие представлявано от 

o ' рег.№7065 от 17.09.2011г., заверено пред 
ГУ ствие PC Провадия 

10, ТПДГСЦонево

Комисията подписа декларации , съгласно обстоятелствата по чл. 60, ал.5 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.)- Приложения 
от №2 до №6

Комисията констатира, че за кандидат №1- „Борисов 68“ ЕООД в определения час за 
провеждане на процедура- явен търг, не се явява кандидата, съответно негов упълномощен 
представител, съгласно приложения Присъствен лист.

Във връзка с последното и на основание разпоредбата на чл.61, ал.2 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, комисията единдушно взе следното решение:

Отстранява кандидат №1- „Борисов 68“ ЕООД от по-нататъшно участие в търга, без 
да отваря плика с документите му.

Комисията извърши служебна проверка относно съответствие на кандидатите с 
изискванията на условията и проверка на офертите за съответствие с изискванията на 
предварително обявените условия от външна страна на допуснатите до участие в търга.

Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на 
предварително обявените условия:



Офертите на всички участници отговарят от външна страна на изискванията 
на предварително обявените условия.

По точка 3. Отваряне на плика с офертата и проверка за съдържанието на 
документите, които съдържа, съгласно предварително обявените условия.

Комисията констатира следното:
1.Относно кандидат №2 -  офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията 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 и не 
са налице обстоятелства за отстраняване на участника.

2.Относно кандидат №3 -  офертата съдържа необходимите документи , съгласно 
предварително обявените условия, отговаря на изискванията 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 и не 
са налице обстоятелства за отстраняване на участника.

3.Относно кандидат №4 -  офертата съдържа необходимите документи , съгласно 
предварително обявените условия, отговаря на изискванията 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 и не 
са налице обстоятелства за отстраняване на участника.

По точка 4. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в 
процедурата.

В резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 
решение:

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ СЛЕДНИТЕ ОФЕРТИ:

кандидат № 2 -  вх. №487/15.03.2017г. при ТП ДГС Bapi 
Офертата - 13.30 часа

„Полее комерс“ ЕООД , седалище и адрес на управление 
№112А ет.14, ап,58, ЕИК 148092963, представлявано от Констан? 

Кандидатът участва за Обект №1706 и №1709 , ТП ДГС Цон

кандидат №3 -  вх. №490/15.03.2017г. при ТП ДГС Вг 
Офертата -14.40 часа

„Вилидж Холидейз” ЕООД , седалище и адрес на ущ 
№9, ет.2, ЕИК 200145777, представлявано от Управител Атана 

Кандидатът участва за Обект №1705; №1708; №1711, ТТ
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Кандидатът участва за Обект №. /10, ТП ДГС Цонево



ВТОРИ ЕТАП от заседанието на комисията

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 
предварително обявените от възложителя условия:

1. Провеждане на явния търг с допуснатите до участие кандидати .
2. Изготвяне на протокол за действията на комисията и извършеното класиране в 

резултат на проведения явен търг
II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред.

По точка Първа:
Председателят на Комисията разясни на кандидатите реда за провеждане на явния 

търг , съгласно предварително обявените условия и разпоредбите на чл.61 и сл. 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, след което комисията предостави на всеки от участниците 
тръжни номера както следва:

1. Кандидат №2 получи от комисията тръжен №2;
2. Кандидат №3 получи от комисията тръжен №3;
3. Кандидат №4 получи от комисията тръжен №4;

Действията на комисията са публични.
По точка първа : Провеждане на явния търг с допуснатите до участие кандидати.

В резултат на проведения явен търг:
Обект №1705 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м,- 1691 , с начална 

цена -  99255,00лв без ДДС и стъпка на наддаване -  992,55лева 
Участва кандидат №3 -  „Вилидж Холидейз“ ЕООД

Търгът се проведе при условията на чл.63, ал.2 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 щюдукти

В резултат на проведения явен търг комисията обяв
„Вилидж Холидейз” ЕООД , седалище и адрес на упр? ^  арна, ул .“Мусала“ 

№9, ет.2, ЕИК 200145777, представлявано от Управител Атанз щнов
за кандидатът спечелил търга по отношение на Об' п^°
при цена 99255,00лв без ДДС /деветдесет и девез ^  двеста петдесет и пет 

лева / лв без ДДС
Класиран на второ място: няма

Обект №1706 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м.- 1867 , с начална 
цена -  101368,00 лв без ДДС и стъпка на наддаване -  1013,68 лева 

Участва кандидат №2 -  „Полее комерс“ ЕООД

Търгът се проведе при условията на чл.63, ал.2 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



В резултат на проведения явен търг комисията обявява; \
.Лолес комерс“ ЕООД , седалище и адрес на управление^/ 'л.Варненчик

№112А ет.14, ап.58, ЕИК 148092963, представлявано от Констщ/ ^  шов 
за кандидатът спечелил търга по отношение на Обе/
при цена 101368,00 лв без ДДС /сто и една хиляди тр десет и осем лева /

лв без ДДС
Класиран на второ място: няма

Обект №1707 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м,- 1484 , с начална 
цена -  88971,00лв без ДДС и стъпка на наддаване -  889,71 лева 

Участва кандидат №4 -  „Еси- лес“ ЕООД

Търгът се проведе при условията на чл.63, ал.2 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

В резултат на провед
„Еси- лес” ЕООД 

200352822, представлява 
представлявано от Мерг 
заверено пред Нотариус 

за кандидатът сп 
при цена 88971,00лв v. 

един лева / лв без ДДС
Класиран на второ място: няма
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ro^CKi^npoj

,рга по отношение 
ДДС /осемдесет и осем

^  -.Рояк, обл.Варна, ЕИК 
( Ибов, по пълномощие 

per.№7065 от 17.09.2011г., 
ле PC Провадия 

£1707
щи деветстотин седемдесет и

о

Обект №1708 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м.- 1394 
цена -  67528,00лв без ДДС и стъпка на наддаване -  675,28лева 

Участва кандидат №3 -  „Вилидж холидейз“ ЕООД

с начална

Търгът се проведе при условията на чл.63, ал.2 от Наредба за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии -  дър' хриа и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски пре

В резултат на проведения явен търг комисията обяву  А р
„Вилидж Холидейз” ЕООД , седалище и адрес на упру о* рна, ул.“Мусала“ 

№9, ет.2, ЕИК 200145777, представлявано от Управител Атан^ ,анов
за кандидатът спечелил търга по отношение на OF 
при цена 67528,00лв без ДДС /шестдесет и сеу АрА 

осем лева / лв без ДДС
Класиран на второ място: няма

&
петстотин двадесет и

&Обект №1709 , с прогнозно количество , в пл. куб.м,- 1261
цена -  61622,00 лв без ДДС и стъпка на наддавай j ,22 лева

Участва кандидат №2 -  „Полее комерс“ ЕООд

с начална

Търгът се проведе при условията на чл.63, ал.2 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



В резултат на проведения явен търг комисията обявява:

\
„Полее комерс“ ЕООД , седалище и адрес на управление: ХВл.Варненчик

№112А ет. 14, ап.58, ЕИК 148092963, представлявано от Констан^ 7в
за кандидатът спечелил търга по отношение на 0 6 eir
при цена 61622,00 лв без ДЦС/шестдесет и една . &  лн  двадесет и два

лева / лв без ДДС
Класиран на второ място: няма

Обект №1710 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м.- 1297 , с начална 
цена -  61216,00лв без ДДС и стъпка на наддаване -  612,1 блева 

Участва кандидат №4 -  „Еси- лес“ ЕООД

Търгът се проведе при условията на чл.63, ал.2 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 горскр-иродукти

В резултат на проведения явен търг
„Еси- лес” ЕООД , седалиу***- Рояк, обл.Варна, ЕИК

200352822, представлявано oTVQ, Ибов, по пълномощие
представлявано от Мерткан ЕК ^  cfi .мощно с рег.№7065 от 17.09.2011г„
заверено пред Нотариус с рег.№. ^ион на действие PC Провадия

за кандидатът спечелил ^ношение на Обект №1710
при цена 61216,00лв без /шестдесет и една хиляди двеста и шестнадесет лева 

/ лв без ДДС
Класиран на второ място: няма

Обект №1711 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м.- 1259 , е начална 
цена -  58015,00 лв без ДДС и стъпка на наддаване -  580,15 лева 

Участва кандидат №3 -  „Вилидж холидейз“ ЕООД

Търгът се проведе при условията на чл.63, ал.2 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 горскипродукти

В резултат на проведения явен търг комисията обя
„Вилидж Холидейз” ЕООД , седалище и адрес на упр rvf .Варна, ул.“Мусала“ 

№9, ет.2, ЕИК 200145777, представлявано от Управител Атанас ^  шанов
за кандидатът спечелил търга по отношение на Обет °
при цена 58015,00 лв без ДДС/петдесет и осем хи ^  надесет лева / лв без

ДДС
Класиран на второ място: няма

По точка Втора:

След приключване на работата си, Комисията единодушно взе решение и предлага 
на Възложителя да сключи договор с участниците класирани на първо място за 
съответните позиции.

Неразделна част от настоящият протокол е Тръжен лист и Приложения от №1 до
№ 6.



Настоящия протокол се представи на Възложителя на 2017г., който в
тридневен срок следва да издаде Заповед за определяне на класирането.

Председател:... 
инж.Стоян Cap
Секретар:........
Айсел Хасанов 
Членове:
Илина Стояно! 
Юрисконсулт 
Инж.Запрян П 
Зам.директор i 
Сияна Лечева 
Счетоводител...
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