МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО
Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; http://dgsconevo.sidp.bg/

ПРОТОКОЛ
Днес 08.10.2019г. комисия назначена със Заповед №451/08.10.2019г. на
директора на ТП ДГС Цонево, в състав:
Председател : /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ – зам.директор при ТП ДГС
Цонево
Членове: 1. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - РСО- главен счетоводител при
ТП ДГС Цонево
Членове :2. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ – юрисконсулт при ТП ДГС
Цонево
Се събра на заседание от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДГС
Цонево, с.Цонево и проведе процедура – търг с явно наддаване за продажба на
прогнозно количество добита дървесина намираща се на временен склад по
сортименти за обект №1819 от държавни горски територии намиращи се в
района на дейност на ТП ДГС Цонево към СИДП ДП – гр. Шумен, 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 - (Наредбата)., обявен със Заповед № 406 /18.09.2019г. на
директора на ТП ДГС Цонево вр. Заповед №290/16.09.2019 г. 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. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - законен представител на „Дърводобив
груп“ ЕООД

Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно
изискванията на предварително обявените от възложителя условия:
ПЪРВИ ЕТАП:
1.Получаване на Списъка с участниците и представените от тях документи , и
подписване на декларации от членовете на комисията.
2.Проверка на пликовете с документите на участниците за съответствие с
изискванията предварително обявените условия от външна страна.
3. Отваряне на пликовете с документите на участниците
и проверка за
съдържанието им, съгласно предварително обявените от Продавача изисквания.
4. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата.
II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред.
По точка 1. Получаване на Списъка с участниците и представените от тях
документи , и подписване на декларации от членовете на комисията..

Съгласно полученият Списък на участниците, комисията констатира, че за участие
в процедурата са получени следните оферти:
участник №1 – вх. №1505/07.10.2019г. при ТП ДГС Цонево, час на постъпване - 13.00
часа
„Дърводобив груп“ ЕООД , седалище и адрес на управление: /Заличено на
основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл.59
от ЗЗЛД/
Участва за Обект №1918 ТП ДГС Цонево
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 - Приложения от №2 до №4.
По точка 2.Проверка на пликовете с документите на участниците за съответствие с
изискванията предварително обявените условия от външна страна.
Комисията извърши служебна проверка относно съответствие на участниците с

изискванията на условията и проверка на пликовете с документите за съответствие с
изискванията на предварително обявените условия от външна страна на явилите се
участници в търга.
Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на
предварително обявените условия:
Пликовете с документите на всички явили се участници отговарят от външна
страна на изискванията на предварително обявените условия.
По точка 3. Отваряне на пликовете с документите на участниците и проверка за
съдържанието им, съгласно предварително обявените от Продавача изисквания
Комисията констатира следното:
1.Относно кандидат №1 „Дърводобив груп“ ЕООД :
1. Заявление за участие (по образец) –в оригинал .
2. Декларация в оригинал (по образец) – удостоверяваща заявените обстоятелства
по чл. 58, ал. 1, т. 3 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;
3. Документ за внесена гаранция за участие
4. Декларация в оригинал, за заявени обстоятелства, относно запознаване на
кандидата с условията и реда за провеждане на процедурата и клаузите на проекта на
договора..
5.Декларация за съгласие за обработване на лични данни
Комисията констатира, че са налице изискуемите от Продавача документи ,
съгласно предварително обявените условия, и същите отговарят 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.
Комисията извърши служебно проверка в ТР при Агенция по вписвания, съгласно
посоченият от участника ЕИК и не установи различия относно представените данни и
посочените в регистъра.

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:
участник №1 – вх. №1505/07.10.2019г. при ТП ДГС Цонево, час на постъпване - 13.00
часа
„Дърводобив груп“ ЕООД , седалище и адрес на управление: /Заличено на
основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл.59
от ЗЗЛД/
Участва за Обект №1918 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 .
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 участниците 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, а именно:
Наддаването се извършва, чрез обявяване от участниците на последователни суми
над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като
всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.
Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, началната цена и
стъпката за наддаване, последователно обявява нарастването над началната цена, като
всяко увеличение е в размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал.
Наддаването се извършва от участниците, които вдигат предоставените им номера и
потвърждават гласно размера на обявената от председателя цена. Потвърдената от
участника цена го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на
позоваване на грешка.
Преди третото обявяване на последната предложена от участника цена,
председателят на комисията прави предупреждение, че цената е последна, и ако няма
ново предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал.
Печели този от участниците, който единствен е потвърдил последната достигната на
търга цена. Председателят обявява номера на спечелилия участник, класирания на
второ място, достигнатата цена и закрива търга за съответния обект.
Когато потвърдилите достигнатата цена са повече от един , спечелилилят кандидат и
класираният на първо място се определят чрез жребий.
Когато в явен търг участват повече от двама кандидати , предложили еднаква цена с
една стъпка по- ниска от достигнатата , класирания на второ място се определя чрез
жребий.
Когато в явния търг участва повече от един кандидат , но само един от тях е
потвърдил началната цена , той се обявява за спечелил търга .
Когато повече от един кандидати са потвърдили началната цена , спечелилият
кандидат и класирания на второ място се определят чрез жребий.

Не се възстановява гаранцията за участие на допуснати до участие кандидати ,
които не са потвърдили началната цена.
Когато на търга с явно наддаване е допуснат до участие повече от един кандидат, но
при започване на наддаването присъства само един от тях, присъстващият кандидат се
обявява за спечелил търга при цена , не по- ниска от обявената в заповедта начална
цена за обекта след потвърждаването й.. Когато в търг с явно наддаване е допуснат
само един кандидат, той се обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от
обявената в заповедта начална цена за обекта.
Действията на комисията са публични.
По точка първа : Провеждане на явния търг с допуснатите до участие.
В резултат на проведения явен търг:
Обект №1918 , с прогнозно количество дървесина в пл. куб.м.- 190, с начална цена
– 28750,00 лв без ДДС и стъпка на наддаване –288,00 лева
Допуснат участник :№1 – „Дърводобив груп“ ЕООД
Явният търг за Обект №1918 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:
„Дърводобив груп“ ЕООД , седалище и адрес на управление: /Заличено на
основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл.59
от ЗЗЛД/, за участник спечелил търга по отношение на Обект № 1918
при начална цена: 28750,00 лв без ДДС /двадесет и осем хиляди седемстотин и
петдесет лева/ лв без ДДС
Класиран на второ място: няма
Отстранени участници няма
По точка Втора:
След приключване на работата си, Комисията единодушно взе решение и предлага
на органа открил търга да сключи договор с участниците определени за спечелили търга
по отношение на съответните обекти, предмет на явния търг .
Неразделна част от настоящият протокол са Приложения от №1 до №4.
Настоящия протокол се представи на Възложителя на 08.10.2019г.
КОМИСИЯ:

Председател :......../п/..........
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - зам.директор при ТП ДГС Цонево
Членове:.........../п/...............
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - РСО Гл.счетоводител при ТП ДГС
Цонево
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- ......../п/.......
юрисконсулт при ТП ДГС Цонево
УТВЪРДИЛ :............/п/................

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ЦОНЕВО
08.10.2019г.

