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

ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

П Р О Т О К О Л

Днес 07.12.2016г. комисия назначена със Заповед №362/07.12.2016г. на 
зам. директора на ТП ДГС Цонево, по заместване, съгласно Заповед № 0- 
264/25.11.2016г. на директора на СИДП ДП Шумен, в състав:

Председател :Инж.Иван Любенов -  Експерт ЦУ СИДП
Секретар :Кадир Чауш -  Специалист ЦУ СИДП
Членове Т.Илина Стоянова -  юрисконсулт при ТП ДГС Цонево

2. Теменужка Петкова- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС
Цонево

3.Мария Русева- лесничей при ТП ДГС Цонево

Се събра на заседание от 09.00 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- Обект
1, 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.ДВ 
бр. 96 от 06.12.2011г./, обявен със Заповед №339/25.11.2016г.на Директора на ТП ДГС 
Цонево вр. Заповед №331 /25.11.2016г. на Директора на СИДП ДП -  гр. Шумен .

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на горецитираната Наредба.

ПРОГОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА
На заседанието /хД^ъстваха следните лица, в чието присъствие, Комисията 

започна своята работа: ^
1. Хюсеин Ре/ Лбов- законен представител на „Еси- лес” ЕООД
2. Константт г  ® ов Попов- пълномощник на „Подин“ ООД
3.Иван На ^  хбуров- законен представител на „Болкан трейжър“ ООД 

Комисията лви 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.

П. 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. № 1939/06.12.201 б т у^и  ТП ДГС Варна, час на постъпване на 
Офертата - 09.55 часа /  А

„Еси-лес” ЕООД , седалище иХ^ ..авленяе: с.Рояк, обл.Варна, ЕИК 200352822,
представлявано от Управител Хюс^»^ „ Ибов

Кандидатът участва за Позг jV°2- Обект №1 ТП ДГС Цонево

кандидат № 2 -  вх^ 1942/06.12.2016г. при ТП ДГС Варна, час на постъпване на 
Офертата -13.42

„Подин’; /  'далище и адрес на управление: с.Величково, обл.Варна, ЕИК
2 0 2 1 3 7 7 7 9 , ло от Управител мирослав Динев, по пълномощие представлявано от 
Константи^ O' ^пов, съгласно Пълномощно с рег.№2176 от 08.12.2015г., заверено пред 
Нотариус -  w  л  Стойчева, с рег.№193 на ЬЖ София и район на действие РС-Варна

Кандида . участва за Позиция №2- Обект №1 ТП ДГС Цонево

кандидат №3 -  вх. № 1946/06.12.2016г. при ТП ДГС Варна, час на постъпване 
Офертата - 15.45 часа

„Болкан трейжър” ООД , седалище и адрес на управление: гр.Дългопол, 
ул.“Георги Димитров“ ет.1, ЕИК 200700257, представлявано от Управител 
Камбуров

Кандидатът участва за Позиция № 3- Обект № 1 ТП ДГС Цонево

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 №1 -  офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на чл.38 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 и не са налице обстоятелства за отстраняване на участника.

2.Относно кандидат №2 -  офертата съдържа необходимите документи , съгласно 
предварително обявените условия, отговаря на изискванията на чл.38 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 и не са налице обстоятелства за отстраняване на участника.

3.Относно кандидат №3 -  офертата съдържа необходимите документи , съгласно 
предварително обявените условия, отговаря на изискванията на чл.38 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 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 № 1 -  вх. № 1939/06.12.2016 у  ти ТП ДГС Варна, час на постъпване на 
Офертата - 09.55 часа а

„Еси- лес” ЕООД , седалищ ен^ авление: с.Рояк, обл. Варна, ЕИК 200352822,
представлявано от Управител Хюс^ _ Ибов

Кандидатът участва за Поз, ^  л°2- Обект №1 ТП ДГС Цонево

кандидат № 2 -  вх. №1942/06. lz.2016r. при ТП ДГС Варна, час на постъпване на 
Офертата - 13.42

„Подин” f  \:едалище и адрес на управление: с.Величково, обл.Варна, ЕИК
202137779, х\г .но от Управител Мирослав Динев, по пълномощие представлявано от
Константщ^ - o '” апов, съгласно Пълномощно с рег.№2176 от 08.12.2015г., заверено пред 
Нотариу л  Стойчева, с рег.№193 на НК София и район на действие РС-Варна

Канд . участва за Позиция №2- Обект №1 ТП ДГС Цонево

кандидат №3 -  вх. № 1946/06.12.2016г. при ТП ДГС Варна, час на постъпване на 
Офертата - 15.45 часа

„Болкан трейжър” ООД , седалище и адрес на управление: гр.Дългопол, облД^" 
ул.“Георги Димитров“ ет.1, ЕИК 200700257, представлявано от Управител 
Камбуров -суУ

Кандидатът участва за Позиция № 3- Обект №1 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
П. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред.

По точка Първа:
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 №1 получи от комисията тръжен №1;
2. Кандидат №2 получи от комисията тръжен №2;
3. Кандидат №3 получи от комисията тръжен №3;

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



В резултат на проведения явен търг:
Обект №1, позиция 1 , е прогнозно количество дървесина в пл. куб.м.- 2578 , с 

началнацена -126108,00 лв без ДДС и стъпка на наддаване -  1290,00 лева 
Участва „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 проведения явен търр комисията обявява:
„Еси- лес” ЕООД , седалище и явление: с.Рояк, обл.Варна, ЕИК 200352822,

представлявано от Управител Хюсещ^ в
за кандидатът сп еч ел и л ^  ^  ^ение на позиция № 1
при цена 126108,00 лв б». .го двадесет и шест хиляди сто и осем лева / лв

без ДДС

Обект №1, позиция 2 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м.- 2518 , с 
начална цена -  126107,00 лв без ДДС и стъпка на наддаване -  1260,00 лева 

Участват „Еси- лес” ЕООД и „Подин“ ООД 
В резултат на г  товедения явен търг комисията обявява:
„Подин” О у хдалище и адрес на управление: с.Величково, обл.Варна, ЕИК

202137779, пр^ <$у  .о от Управител Мирослав Динев, по пълномощие представлявано от
К о н с т а н т и р ^ , ю в ,  съгласно Пълномощно с рег.№2176 от 08.12.2015г., заверено пред 
Нотариус л Стойчева, с рег.№193 на НК София и район на действие РС-Варна

за кат ,атьт спечелил търга по отношение на позиция № 2
при цена 127367,00 /сто двадесет и седем хиляди триста шестдесет и седем лева / 

лв без ДДС
Класиран на второ място:
„Еси- лес” ЕООД , седалище и адрес на управление: с.Рояк, обл.Варна, ЕИК 200352822, 

представлявано от Управител Хюсеин Реджебов Ибов
при цена 126107,00 /сто двадесет и шест хиляди сто и седем лева и / лв без ДДС

Обект №1, позиция 3 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м.- 4399 , с 
начална цена -205638,00 лв без ДДС и стъпка на наддаване -  2200,00 лева 

Участва „Болкан трейжър” ООД 
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: /
„Болкан трейжър” ООД , седалище и адрес на управление: гр.Дългопол, обл п.

ул.“георги Димитров“ ет.1, ЕИК 200700257, представлявано от Управител Ив?*
Камбуров

за кандидатът спечелил търга по отношение на позиция № 3 
при цена 205638,00 /двеста и пет хиляди шестотин тридесет и осем лева , лв без

ДДС

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.



експерт при ЦУ СИДП

Настоящия протокол се представи на Възложителя на UHJ.&..2016г., който в 
тридневен срок следва да издаде Заповед за определяне на класирането .

^  г   КОМ ИСИЯ:
Председател 
инж .И ван^ у '
Секретар:.. ^  ........................
Кадир Чауш специалист при ЦУ СИДП 
Членове: Чг
Илина Стоянова- 
юрисконсулт прг ^
Теменужка Пет Ь  &>' ____
Ръководител f °  .ел тт i С Цонево
Мария Pycer ^
лесничей при ДС Г  ^

,/ 1 ^

УТВЪРДИЛ 
3 АМ. ДИРЕКТ Ол

По заместв* 
№ 0 -264/ 25.11.20 

ДП Шумен


