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            П РО Т ОКОЛ  
по чл. 22, ал. 19 във връзка с чл. 53, 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 

 

Днес, 07.03.2023 г., комисията, назначена със Заповед №118/07.03.2023 г. на Директора 

на ТП ДГС „Върбица” в състав: 

          Председател: 

  …..чл. 59 от ЗЗЛД….– лесничей при ТП ДГС „Върбица“ 

          Членове: 

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

   …..чл. 59 от ЗЗЛД….– технически сътрудник при ТП ДГС „Върбица“ 

се събра на заседание от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП 

ДГС „Върбица“, гр. Върбица и проведе открит конкурс по реда на чл. 15-24, чл. 29-33 във 

връзка с чл. 49, ал. 1, т. 5 и ал. 3, чл. 53, ал. 2, чл. 38, чл. 52, ал. 1 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 чл. 115 от Закона 

за горите, с предмет: „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, с 

едновременно възлагане извършване на добива на дървесина от Обект №2311, включващ 

отдели/подотдели 123 „а“, 161 „д“, 161 „ж“, 161 „к“, 201 „в“, 202 „ж“, 203 „ж“, 212 „а“, 

213 „а“, 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 

№84 от 16.02.2023 г. на Директора на ТП ДГС „Върбица“ във връзка със Заповед №159 от 

15.02.2023 г. 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 (Наредбата) и 

утвърдените със Заповед №84 от 16.02.2023 г. на Директора на ТП ДГС „Върбица“ условия 

за провеждане на открития конкурс. 

 Комисията установи, че заповедта за откриване на конкурса и документацията за 

участие в същия са публикувани на интернет страниците на ТП ДГС „Върбица“ и „СИДП“ 

ДП, гр. Шумен в законовия срок – най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на 

оферти. 



      Съгласно входящия регистър на подадените оферти, до крайния срок за депозиране на 

оферти – 17,00 часа на 06.03.2023 г., в деловодството на ТП ДГС „Върбица” е регистрирана 1 

(една) оферта от следния участник: 
№ по ред Входящ 

№  

Наименование на участника Дата и час на депозиране на 

офертата 

Обект, за който се 

депозира оферта 

1. 829 „Синем“ ЕООД 06.03.2023 г. /09:48  ч. 2311 

След като се запознаха със списъка на подадените оферти, всички членове и 

председателят на комисията попълниха декларации по чл. 21, ал. 6 във връзка с чл. 60, ал. 5 

от Наредбата. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците, на СМИ или 

организации, като това обстоятелство се отрази в изготвения присъствен лист. 

     Съгласно утвърдените условия за провеждане на открит конкурс, процедурата се 

провежда по реда на чл. 15-24, чл. 29-33 във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 5 и ал. 3, чл. 53, ал. 2, чл. 

38, чл. 52, ал. 1 от Наредбата и чл. 115 от Закона за горите, на етапи, както следва: 

Първи етап – отваряне на основния плик на депозираните оферти, разглеждане на 

представените от участниците документи с оглед изпълнение на изискванията за допускане 

до участие и допускане на участниците;  

Втори етап – отваряне на плика с техническото предложение на допуснатите след 

първия етап участници и извършване на преглед за съответствие на представените 

технически предложения от допуснатите до етапа участници с изискванията на 

продавача/възложителя;  

Трети етап – отваряне на плика с ценовата оферта на допуснатите след втори етап 

участници и извършване на преглед за съответствие на представените ценови предложения 

от допуснатите до етапа участници с изискванията на продавача/възложителя;  

Четвърти етап – извършване на оценка и класиране на участниците. 

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата комисията пристъпи към първия етап на 

открития конкурс – отваряне на основния плик на депозираните оферти, разглеждане на 

приложените от участниците документи с оглед изпълнение на изискванията за допускане до 

участие, и установи следното:  

Участник №1: „Синем“ ЕООД, с. Бяла река, е депозирал запечатан, непрозрачен плик 

с ненарушена цялост, надписан, съгласно изискванията на Възложителя.  

Членовете и председателят на комисията по заповед №118 от 07.03.2023 г. на директора 

на ТП ДГС „Върбица“ подписаха плика на участника.  

Комисията отвори основния плик, и констатира наличието на следното: 

1. Заявление за участие – за обект №2311, в оригинал, по образец, подписано от 

представляващия съответния търговец – 1 бр; 

2. Декларация №1 – в оригинал, по образец, подписана от представляващ съответния 

търговец – 1 бр.; 

  3. Декларация №2 – в оригинал, по образец, подписана от представляващ съответния 

търговец – 1 бр.; 

  4. Декларация №3 – в оригинал, по образец, подписана от представляващ съответния 

търговец – 1 бр.; 

  5. Декларация №4 – в оригинал, по образец, подписана от представляващ съответния 

търговец – 1 бр.; 

6. Пълномощно с рег. №34/30.01.2023 г. на нотариалната служба при общ. Върбица – 

заверено от участника копие – 1 бр. 

7. Плик с надпис „Ценово предложение” за обект №2311 – 1 бр;    

8. Плик с надпис „Техническо предложение” за обект №2311 – 1 бр;    

 

Комисията извърши служебна проверка за: 

 постъпила гаранция за участие от Участник №1 за обект №2311 в изискуемия 

срок и размер; 

 актуалното състояние на Участник №1 в Търговския регистър; 



 актуалното състояние на Участник №1 в публичните регистри на ИАГ по чл. 

241 и чл. 235 от Закона за горите; 

 наличие на подадено заявление по чл. 38, ал. 4 от Наредбата; 

 валидност на документа за съответствие с международен стандарт; 

Заседанието на комисията продължи с обстойно разглеждане на документите за 

допустимост в открития конкурс, съгласно изискванията на одобрената документация и 

Наредбата.  

След проведеното разглеждане на документите на Участник №1 в открития конкурс за 

обект №2311, комисията установи, че същите отговарят на изискванията, поставени в 

утвърдените от Възложителя условия за провеждане на открит конкурс, поради което 

единодушно прие следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Допуска Участник №1 – „Синем“ ЕООД, с. Бяла река, до участие във втория етап на 

процедурата – открит конкурс, за обект №2311. 

 

Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата, а именно – втори етап – 

отваряне на плика с техническото предложение на допуснатите след първия етап участници 

и извършване на преглед за съответствие на представените технически предложения от 

допуснатите до етапа участници с изискванията на продавача/възложителя.  

Членовете и председателят на комисията по заповед №118 от 07.03.2023 г. на директора 

на ТП ДГС „Върбица“ подписаха запечатания малък непрозрачен плик с надпис „Техническо 

предложение от Синем ЕООД за обект №2311” на участник №1. В този плик комисията 

констатира наличието на валидно техническо предложение, изготвено по образеца, приложен 

към документацията, като същото е подписано от управителя на Участник №1 и е 

подпечатано.  

Участник №1 – „Синем“ ЕООД, с. Бяла река, предлага срок за изпълнение в месеци на 

дейност – добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до 

временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина от Обект №2311, включващ 

отдели/подотдели: 123 „а“, 161 „ж“, 161 „к“, 201 „в“, 203 „ж“, на територията на ТП  ДГС 

„Върбица“ от: 4 (четири) месеца.  

Съгласно утвърдените условия за участие в открит конкурс минималният срок за 

изпълнение на дейността е 1 месец, а максималният – 4 месеца, като технически 

предложения с предложен по-кратък или по-дълъг срок от посочените не се разглеждат, а се 

отстраняват от по-нататъшно участие в конкурса. Предложеният срок за изпълнение от 4 

(четири) месеца на дейността „добив на дървесина“ от Участник №1 е в рамките на 

изискуемия от Продавача-Възложител максимален срок, предвид което комисията прие 

единодушно следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

Допуска Участник №1 – „Синем“ ЕООД, с. Бяла река, до участие във третия етап на 

процедурата – открит конкурс, за обект №2311. 

 

 Комисията продължи своята работа в откритото заседание с провеждане на третия етап 

на процедурата, а именно – отваряне на плика с ценовата оферта на допуснатите след втория 

етап участници и извършване на преглед за съответствие на представените ценови 

предложения от допуснатите до етапа участници с изискванията на продавача/възложителя;.  

Членовете и председателят на комисията по заповед №118 от 07.03.2023 г. на директора 

на ТП ДГС „Върбица“ подписаха запечатания малък непрозрачен плик с надпис „Ценово 

предложение от Синем ЕООД за обект №2311” на участник №1. В този плик комисията 

констатира наличието на валидно ценово предложение, изготвено по образеца, приложен 

към документацията, подписано от управител на Участник №1 и подпечатано.  

Участник №1 – „Синем“ ЕООД, с. Бяла река, предлага: 

 обща цена за закупуване на стоящата дървесина на корен от обект №2311, 
включващ отдели/подотдели: 161 „д“, 202 „ж“, 212 „а“, 213 „а“, в размер на:   

141 151,00 (сто четиридесет и една хиляди сто петдесет и един лева) без ДДС;  



 обща цена за извършване на допълнителна дейност по възлагане изпълнението 

на дейностите – добив на дървесина, от обект №2311, включващ 

отдели/подотдели:  123 „а“, 161 „ж“, 161 „к“, 201 „в“, 203 „ж“, в размер на  

52 384,00 лв. (петдесет и две хиляди триста осемдесет и четири лева) без ДДС; 

Съгласно утвърдените условия за участие в открит конкурс, началната обща цена в лева 

без ДДС, под която участниците не следва да депозират ценови предложения за закупуване 

на стояща дървесина на корен, е в размер на 141 151,00 лв., а пределна стойност в лева без 

ДДС, над която участниците не следва да депозират ценови предложения за дейностите 

„добив на дървесина“, е в размер на 52 384,00 лв., като минималният размер на предложената 

цена за изпълнение на дейността „добив на дървесина“ е 1 лев. Участник, депозирал ценово 

предложение на цена по-ниска от 1 лв, се отстранява от участие в конкурса.  

Предложените цени за закупуване на стояща дървесина на корен и за изпълнение на 

дейността „добив на дървесина“ от Участник №1 са в рамките на определениия от 

Продавача-Възложител финансов ресурс, предвид което комисията прие единодушно 

следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №3 

Допуска Участник №1 – „Синем“ ЕООД, с. Бяла река, до участие във последния – 

четвърти, етап на процедурата – открит конкурс, за обект №2311. 

 

След оповестяване и на ценовото предложение на единствения участник за обект 

№2311 комисията премина към последния – четвърти, етап на процедурата – извършване на 

оценка и класиране на участниците.  

Съгласно утвърдената методика комплексната оценка (КО) на офертите се изчислява по 

формулата:  

КО = ТП (10 т.) + ОЦП (90 т.), където:  

ТП е оценка на техническото предложение;  

ОЦП е оценка на ценовото предложение, която представлява общия сбор на два 

показателя – предложената цена за дейността „добив на дървесина“ (ЦПД) и предложената 

цена за закупуването на стояща дървесина на корен (ЦПК).  

Общият максимален сбор точки на комплексна оценка (КО) е 100 точки. 

На първо място се класира офертата на Участника, чиято оферта е получила най-висок 

брой точки и е с най-висока комплексна оценка за обекта, като първо се разглеждат 

техническите предложения ТП, след това ценовите предложения ОЦП и накрая двете оценки 

се обединяват. 

ТП е оценка на техническото предложение по показателя „Срок за изпълнение в месеци 

на възложената дейност – добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти 

по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина“. По 

формула: 

                  ТП мин. 

ТП = 10х----------------------  

                  ТП съотв. 

„10“ е максималният брой точки по критерия;  

„ТП мин“ е най-кратък предложен срок за изпълнение на дейността;  

„TП съотв.“ е срокът, предложен от съответния участник по оценявания критерий;  

„ТП“ са точките, които получава участникът по оценявания критерий. 

 

ОЦП е ценовото предложение, получено като сбор от предложената цена за дейността – 

„добив на дървесина“ (ЦПД) и предложената цена за закупуването на стояща дървесина на 

корен (ЦПК). Максималният брой точки по критерия ОЦП е 90 т. Стойността по този 

показател се определя по следната формула: ОЦП = /ЦПД х 50 т./ + /ЦПК х 40 т./ 

Изчисляване на ЦПД: 

                         ЦПД мин. 

ЦПД = 50х-------------------------- 

             ЦПД съотв. 



„50“ е максималният брой точки по критерия;  

„ЦПД мин“ е най-ниската предложена цена за изпълнение на дейността „добив на 

дървесина“;  

„ЦПД съотв.“ е цената за изпълнение на дейността „добив на дървесина“, предложена 

от съответния участник по оценявания критерий;  

„ЦПД“ са точките, които получава участникът по оценявания критерий.  

 

Изчисляване на ЦПК:  

                            ЦПК съотв. 

ЦПК = 40 х -------------------  

      ЦПК макс.  

„40“ е максималният брой точки по критерия;  

„ЦПК макс“ е най-високата предложена цена за закупуването на стояща дървесина на 

корен;  

„ЦПК съотв.“ е цената за закупуването на стояща дървесина на корен, предложена от 

съответния участник по оценявания критерий; 

„ЦПК“ са точките, които получава участникът по оценявания критерий.  

 

Комисията прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, 

като всички точки се изчисляват по всеки един от показателите до 2-ри знак след 

десетичната запетая.  

След заместване на компонентите, включени във формулата, с предложенията на 

участник №1, същият получи следните точки: 
                            ТП мин.            ЦПД мин            ЦПК съотв.          4           52384,00       141151,00 

КО = ТП + ОЦП = 10х------------ + 50х------------- + 40х--------------- = 10х--- + 50х----------+40х------------ 

                            ТП съотв           ЦПД съотв.        ЦПК мин.             4           52384,00      141151,00 

 

Участник №1 – „Синем“ ЕООД – 100 точки; 

 

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

на получените точки комисията премина към класиране на допуснатия участник, както 

следва: 

На първо място класира: Участник №1 – „Синем“ ЕООД, с комплексна оценка от 100 

точки съгласно утвърдената методика, при следните параметри: 

 1. Срок за изпълнение на дейността – добив на дървесина, включваща сеч, разкройване 

на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата 

дървесина от Обект №2311, включващ отдели/подотдели: 123 „а“, 161 „ж“, 161 „к“, 201 „в“, 

203 „ж“, на територията на ТП ДГС „Върбица“: 4 (четири) месеца. 

 2. Обща цена за закупуване на стоящата дървесина на корен от обект №2311, включващ 

отдели/подотдели: 161 „д“, 202 „ж“, 212 „а“, 213 „а“, в размер на 141 151,00 (сто четиридесет 

и една хиляди сто петдесет и един лева) без ДДС;  

 3. Обща цена за извършване на допълнителна дейност по възлагане изпълнението на 

дейностите – добив на дървесина, от обект №2311, включващ отдели/подотдели:  123 „а“, 

161 „ж“, 161 „к“, 201 „в“, 203 „ж“, в размер на 52 384,00 лв. (петдесет и две хиляди триста 

осемдесет и четири лева) без ДДС; 

 Няма класиран на второ място участник. 

          От участие в открития конкурс за обект №2311 няма отстранени участници. 

Предвид горното и на основание чл. 22, ал. 17 от Наредбата комисията единодушно взе: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №4 

предлага на директора на ТП ДГС „Върбица“ да издаде заповед за обявяване на 

класирането и определяне на изпълнител съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата по 

отношение на обект №2311, като обяви за спечелил процедурата Участник №1 – „Синем“ 

ЕООД – със седалище и адрес на управление: с. Бяла река, ул. „Симеон“ №1, общ. Върбица, 



обл. Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 127626378, 

представлявано от управителя – …..чл. 59 от ЗЗЛД…., при следните параметри: 

 1. Срок за изпълнение на дейността – добив на дървесина, включваща сеч, разкройване 

на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата 

дървесина от Обект №2311, включващ отдели/подотдели: 123 „а“, 161 „ж“, 161 „к“, 201 „в“, 

203 „ж“, на територията на ТП ДГС „Върбица“: 4 (четири) месеца. 

 2. Обща цена за закупуване на стоящата дървесина на корен от обект №2311, включващ 

отдели/подотдели: 161 „д“, 202 „ж“, 212 „а“, 213 „а“, в размер на 141 151,00 (сто четиридесет 

и една хиляди сто петдесет и един лева) без ДДС;  

 3. Обща цена за извършване на допълнителна дейност по възлагане изпълнението на 

дейностите – добив на дървесина, от обект №2311, включващ отдели/подотдели:  123 „а“, 

161 „ж“, 161 „к“, 201 „в“, 203 „ж“, в размер на 52 384,00 лв. (петдесет и две хиляди триста 

осемдесет и четири лева) без ДДС; 

4. Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата. 

 

С това комисията обяви за приключил открития конкурс в 10:25 часа на 07.03.2023 г. 

Представените от участника документи и разпечатките от направените от комисията 

справки са неразделна част от настоящия протокол. 

Протоколът се изготви в един екземпляр за досието на конкурса и съдържа  6 /шест/ 

страници. Продавачът/Възложител в тридневен срок от получаването на протокола го 

утвърждава и издава заповед за обявяване на класирането и определяне на 

купувач/изпълнител или заповед за прекратяване съгласно конкурсните условия и Наредбата. 

В срок от 3 (три) работни дни от утвърждаването, протоколът следва да се публикува в 

интернет страницата на ТП ДГС „Върбица“ към електронното досие на процедурата и в 

същия ден да се изпрати за публикуване в интернет страницата на ЦУ на СИДП ДП – гр. 

Шумен 

 

Комисия: 

 

1……………П………… …..чл. 59 от ЗЗЛД…. 

             

 

2……………П………… …..чл. 59 от ЗЗЛД…. 

  

 

3……………П………….. …..чл. 59 от ЗЗЛД…. 

   

 

 

 


