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            П Р О ТО К О Л  

 

Днес, 07.10.2022 г., комисия, назначена със Заповед № 380 /07.10.2022 г. на Директора 

на ТП „ДГС Върбица” в състав: 

            Председател: 

        ……чл. 59 от ЗЗЛД….,– експерт ОП при ТП „ДГС Върбица“ 

            Членове: 

                   ……чл. 59 от ЗЗЛД…., – зам.- директор при ТП „ДГС Върбица“ 

         ……чл. 59 от ЗЗЛД….,– касиер – домакин при ТП „ДГС Върбица“ 

се събра на заседание от 09:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Върбица“, гр. 

Върбица и проведе открит конкурс с предмет: „Продажба на прогнозни количества стояща 

дървесина на корен, с едновременно възлагане извършване на добива на дървесина от Обект 

№2234, включващ отдели/подотдели: 52 „е“, 52 „ж“, 87 „м“,192 „а“, 236 „в“ от горски 

насаждения, разположени в държавни горски територии – стопанисвани и управлявани от ТП 

„ДГС Върбица“ – ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, в 

съответствие с изискванията на утвърдени технологични планове за добив на дървесина и 

годишен план за добив на дървесина“, открит със Заповед № 343 от 20.09.2022 г. на Директора на 

ТП „ДГС Върбица“  във връзка със Заповед № 557 от 15.09.2022г на Директора на „СИДП” ДП. 

Присъстваха всички 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. 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИИЯТА: 
 На заседанието присъства представител на лица, подали оферти за участие, поради което 

бе съставен и списък на присъстващи участници. 

Комисията обяви следния дневен ред на заседанието, съгласно изискванията на 

предварително обявените от възложителя условия и 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: 

1. Получаване на Регистъра на представените оферти и подписване на декларации от 

членовете на комисията. 

2. Проверка на офертите за съответствие с изискванията на предварително обявените условия 

от външна страна. 

3. Отваряне на плика и проверка на съдържанието на документите, които съдържа, съгласно 

предварително обявените от Възложителя условия. 

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

5. Отваряне на плика с надпис „Ценово предложение“ на допуснатите участници и обявяване 

на класирането. 

 



Действия на комисията съгласно обявения дневен ред. 

I. По точка 1.  Получаване на Регистъра на представените оферти и подписване на 

декларации от членовете на комисията. 

Съгласно получения списък и представените оферти, комисията констатира и огласи, че за 

участие в процедурата са получени следните оферти: 

1. Кандидат №1 – оферта с  вх.№ 2986 / 06.10.2022 г. – 16:38 часа от  „ЕРА БЕСТ“ ООД, 

гр.Върбица, обл.Шумен. 

2. Кандидат №2 – оферта с  вх.№ 2993 / 06.10.2022 г. – 16:54 часа от „ЕРА“ ЕООД, 

с.Тушовица, обл.Шумен. 

 

Всеки от членовете на комисията попълни и представи декларация по чл. 21, ал. 6 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. 

II. По точка 2. Проверка на офертите за съответствие с изискванията на предварително 

обявените условия от външна страна. 

Комисията извърши служебна проверка относно съответствие на допуснатите за участие и 

проверка на офертите за съответствие с изискванията на предварително обявените условия от 

външна страна. 

Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на предварително 

обявените условия: 

Получените оферти отговарят от външна страна на изискванията на предварително 

обявените условия на възложителя. Същите са представени в запечатани непрозрачни 

опаковка-плик, с ненарушена цялост в деловодството на стопанството. 

С оглед изложеното, 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до по-нататъшно участие  и двамата кандидата, подали оферта за участие, а 

именно :  

1.Кандидат №1 „ЕРА БЕСТ“ ООД и Кандидат №2 „ЕРА“ ЕООД. 

 

III. По точка 3. Отваряне на плик А – голям плик, и проверка на съдържанието на 

документите, които съдържа, съгласно предварително обявените от Възложителя условия. 

1. Разглеждане офертата на „Кандидат №1 „ЕРА БЕСТ“ ООД: 

Офертата на кандидата съдържа следните документи, съгласно предварително обявените от 

Възложителя условия и съответства на съдържанието на представения от него списък на 

представените документи, като в отделен плик – малък плик, кандидатът е представил плик с 

надпис „Ценово предложение“ за обекта, за който е депозирал заявление за участие. 

Представени са, съгласно предварителните условия следните документи от кандидат 

№ 1„ЕРА БЕСТ“ ООД : 

1. Заявление за участие (по образец) – оригинал; 

2. Декларация №1 (по образец) – оригинал, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, 

ал. 1, т. 3, букви „а-и“ 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 обстоятелствата относно техническата и кадрова обезпеченост на 

съответния участник с необходимата специализирана техника и работници и служители, 

притежаващи съответната квалификация за работа с техниката; 

3. Декларация №3 (по образец) – оригинал, за изразено съгласие и доброволно 

предоставяне за обработване на лични данни съгласно изискванията на ЗЗЛД, подписана от 

представляващите съответния търговец и членовете на управителните му органи; 

4. Декларация №4 (по образец) – оригинал, за изпълнение на изискванията, поставени от 

Продавача/Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 6 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: търговеца да няма 

задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за възлагане 

и/или покупко-продажба на дървесина по процедури проведени по реда на: чл. 10, ал. 1; чл. 38; 

чл. 39; чл. 46 и чл. 75 от НУРВИДГТДОСПДНГП; 

5. Отделен плик с надпис „Ценово предложение” – 1бр. за обект №2234; 



Комисията служебно провери посочените към заявлението и декларациите данни на 

участника относно: 

Актуалното състояние на участника в ТР към Агенцията по вписванията.  

Актуалното състояние на участника в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от Закона за 

горите за съответната дейност. 

 Внесена гаранция за участие за обект №2234. 

 

 2. Разглеждане офертата на „Кандидат №2 „ЕРА“ ЕООД: 

Офертата на кандидата съдържа следните документи, съгласно предварително обявените от 

Възложителя условия и съответства на съдържанието на представения от него списък на 

представените документи, като в отделен плик – малък плик, кандидатът е представил плик с 

надпис „Ценово предложение“ за обекта, за който е депозирал заявление за участие. 

Представени са, съгласно предварителните условия следните документи от кандидат 

№ 2„ЕРА“ ЕООД : 

1. Заявление за участие (по образец) – оригинал; 

2. Декларация №1 (по образец) – оригинал, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, 

ал. 1, т. 3, букви „а-и“ 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 обстоятелствата относно техническата и кадрова обезпеченост на 

съответния участник с необходимата специализирана техника и работници и служители, 

притежаващи съответната квалификация за работа с техниката; 

3. Декларация №3 (по образец) – оригинал, за изразено съгласие и доброволно 

предоставяне за обработване на лични данни съгласно изискванията на ЗЗЛД, подписана от 

представляващите съответния търговец и членовете на управителните му органи; 

4. Декларация №4 (по образец) – оригинал, за изпълнение на изискванията, поставени от 

Продавача/Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 6 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: търговеца да няма 

задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за възлагане 

и/или покупко-продажба на дървесина по процедури проведени по реда на: чл. 10, ал. 1; чл. 38; 

чл. 39; чл. 46 и чл. 75 от НУРВИДГТДОСПДНГП; 

5. Отделен плик с надпис „Ценово предложение” – 1бр. за обект №2234; 

Комисията служебно провери посочените към заявлението и декларациите данни на 

участника относно: 

Актуалното състояние на участника в ТР към Агенцията по вписванията.  

Актуалното състояние на участника в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от Закона за 

горите за съответната дейност. 

 Внесена гаранция за участие за обект №2234; 

 

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

 

1. Разглеждане офертата на Кандидат №1 „ЕРА БЕСТ“ ООД  

В резултат на направените констатации и в съответствие с условията на т. 10 от условията 

за провеждане на конкурса, Комисията, констатира, че представената оферта от участника е в 

пълно съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което: 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до по-нататъшно участие Кандидат №1 „ЕРА БЕСТ“ ООД . 

 

2. Разглеждане офертата на Кандидат №1 „ЕРА“ ЕООД  

В резултат на направените констатации и в съответствие с условията на т. 10 от условията 

за провеждане на конкурса, Комисията, констатира, че представената оферта от участника е в 

пълно съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което: 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до по-нататъшно участие Кандидат №2 „ЕРА“ ЕООД. 

 



V. По точка 5. Отваряне на плика с надпис „Ценово предложение“ на допуснатите 

участници и обявяване на класирането за съответния обект. 

Комисията отвори пликове с надпис „Ценово предложение“ на всички допуснати 

участници по реда на тяхното постъпване, като председателят на комисията прочете гласно 

съдържанието им, както следва: 

1. Разглеждане офертата на  „ЕРА БЕСТ“ ООД : 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за продажба на дървесина 

на корен в размер на 83 933.00 (осемдесет и три хиляди деветстотин тридесет и три лева) без 

ДДС за обект №2234;  

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата 

за добив на дървесина в размер 27 822.00 (двадесет и седем хиляди осемстотин двадесет и два  

лева)без ДДС за обект №2234. 

2. Разглеждане офертата на  „ЕРА“ ЕООД : 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за продажба на дървесина 

на корен в размер на 83 943.00 (осемдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и три лева) без 

ДДС за обект №2234;  

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата 

за добив на дървесина в размер 27 822.00 (двадесет и седем хиляди осемстотин двадесет и два  

лева)без ДДС за обект №2234. 

 

След оповестяване на ценовото предложение на участниците за обект №2234, комисията 

извърши проверка на ценовите оферти по отношение на посочените в тях цени за извършване на 

услугата по добив на дървесина, съгласно разпоредбата на чл.22, ал.10 от Наредбата по чл.95, 

ал.1 от ЗГ и констатира следното: Не са налице предложения, които са по-благоприятни с 20 на 

сто от средната стойност на направените предложения от всички участници. 

След оповестяване на ценовите предложения, комисията премина към оценяването им и 

приложи методиката за оценка по критерия: „икономически най-изгодна оферта“. Комисията 

извърши оценяването по следната формула: 

 

К = (К 1 уч : К 1 макс) х 85 + (К 2 мин : К 2 уч) х 15, където  

К – комплексна оценка  

К 1 уч е предложената от оценявания участник цена за закупуването на стояща дървесина 

на корен; 

К 1 макс е най-високата предложена цена за закупуване на стояща дървесината на корен;  

85 точки – тежест на ценовото предложение за продажба на стояща дървесина на корен в 

общата комплексна оценка;  

К 2 мин е предложената най - ниска цена за дейността – „добив на дървесина“;  

К 2 уч е предложената цена от оценявания участник за дейността – „добив на дървесина“;  

15 точки – тежест на ценовото предложение за извършването на дейността „добив на 

дървесина“ в общата комплексна оценка.  

Общ максимален сбор точки от двете дейности/комплексна оценка/ = 100 точки 

 

След заместване на компонентите, включени във формулата с предложените цени от всеки 

участник,участниците получиха следните точки: 

1. „ЕРА БЕСТ“ ООД – 99,98 точки; 

2. „ЕРА“ ЕООД – 100 точки 

 

След извършване на оценка на ценовите предложения и съобразно броя на получените 

точки Комисията премина към класиране на допуснатите участници, както следва: 

1. Класиран на първо място: „ЕРА“ ЕООД с комплексна оценка  от 100 точки 

2.Класиран на  второ място: „ЕРА БЕСТ“ ООД с комплексна оценка от 99,98 точки. 

3.Отстранени участници – няма. 

 

След приключване на работата си, Комисията предлага на Продавача/Възложителя да 

сключи договор с участника, класиран на първо място за обект №2234. 

Комисията приключи своята работа в 10:15 часа на 07.10.2022 г. 



Настоящият протокол се изготви в един екземпляр за досието на конкурса, съдържа 5(пет) 

страници и се представи на Продавача/Възложителя на 10.10.2022 г., който в тридневен срок от 

утвърждаването следва да издаде заповед за определяне на класирането за съответния обект 

съгласно конкурсните условия, утвърдени със Заповед №343 от 20.09.2022 г. на Директора на ТП 

„ДГС Върбица“. 

Протоколът следва да се публикува на интернет страницата на ТП „ДГС Върбица“ към 

електронното досие на процедурата и в съшия ден да се изпрати за публикуване на интернет 

страницата на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 
Комисия: 

 

1……………П…………….. 

             

 

2……………П…………….. 

  

 

3………………П……….. 

   

 

 

 


