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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И  ГОРИТЕ 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП- ГР.СЛИВЕН 
Гр.Сливен, ул. „Орешак” № 15 А, тел. 044/ 62 29 21, факс 044/ 62 20 77 

 
 
 
 
вх. № ПО-05-56/14.02.2020 г.                                     УТВЪРЖДАВАМ: 

                                                                                  ДИРЕКТОР ЮИДП:…… П …. (чл. 59 от ЗЗЛД) 

                                                                                                                            /инж. П. Върбанов/ 
                                                                                          
                                                                                          Дата: 17.02.2020 г. 

 
 
 

П Р О Т О К О Л (препис) 
 
За разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен, провеждан 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 24.11.2011 
г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 96 
от 2.12.2016 г., в сила от 2.12.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и 
доп., бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) – наричана по-долу за краткост „наредбата” 
или „наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ”, по категории дървесина и асортименти от горски 
територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно 
предприятие” ДП (ЮИДП) от обект № 2004Д и попадащи в териториалния обхват на дейност на 
ТП „ДГС Маджарово”, открит със заповед № РД-10-1/06.01.2020 г. на директора на „Югоизточно 
държавно предприятие” ДП гр. Сливен”. 

Правно основание чл. 61, ал. 14 от „Наредбата”. 
Днес, 11.02.2020 г. в гр. Сливен, комисия определена със заповед № РД-10-39/11.02.2020 г. 

на директора на ЮИДП ДП, гр. Сливен, в състав: 
 
Председател: инж. Стоян (чл. 59 от ЗЗЛД) Иванов – Н-к отдел „ОДКС” в ЦУ на ЮИДП ДП; 
Членове: 
1. инж. Симеон Симеонов – експерт в отдел „ОДКС” в ЦУ на ЮИДП ДП; 
      2. Петранка Петрова – зам. гл. счетоводител в ЦУ на ЮИДП ДП; 
      3. Исмаил Куваджъ – юрисконсулт в ЦУ на ЮИДП ДП; 
      4. Динко Илчев – юрисконсулт в ЦУ на ЮИДП ДП, се събра на заседание в 11,00 часа и 

констатира, че до обявения краен срок за подаване на документи за участие в процедурата. 
Комисията е в редовен състав. При откриването на търга се поясни, че са валидни разпоредбите 
на ЗГ, Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ и други подзаконови нормативни актове, които уреждат 
дейностите по ползване на дървесина от държавни горски територии. Процедурата е открита и 
публикувана по начин, ред и в законовия срок, съгласно чл. 54 от наредбата. 

Съгласно регистъра за подадени заявления за участие, в указания срок, е подадено само 
едно, а именно: 

„Консорциум ДС” ООД – с. Долни Главанак – 6483, община Маджарово, подадено 
заявление за участие с вх. № ПО-06-2/10.02.2020 г. в 14,54 часа – представено лично от законния 
представител на участника. 
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Заявлението е подадено в указания срок – до 17,00 часа на 10.02.2020 г. 
След получаване на регистъра, членовете на комисията подписаха декларации – съгласно 

чл. 60, ал. 5 от наредбата. Всички членове на комисията са в трудови правоотношения с органа 
открил търга. Възнаграждения не се дължат. Предвид вида на процедурата, присъствието на 
представител на участника е задължително. Установи се, че в залата присъства законния 
представител на участника, а именно: Ерсин (чл. 59 от ЗЗЛД) – в качеството му на управител, което 
обстоятелство се удостовери с представяне на документ за самоличност от същото лице.  

Съгласно наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, работата на комисията протича в следния ред: 
Заседанието е публично. Процедурата започва с етап по предварителен подбор за 

допустимост до участие във втория етап на търга – същинско наддаване, който се провежда чрез 
разглеждане на представените документи, съгласно тръжната документация. Независимо, че 
участникът е само един, търгът може да се проведе, ако представените документи са редовни и 
валидни, съгласно предварително обявените условия на търга. 

Същинско провеждане на търга. Съгласно чл. 63, ал. 2 от наредбата, при „…допуснат само 
един участник, той се обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от обявената…”, при 
задължителното условие, че при започване на наддаването, участникът следва да потвърди 
гласно началната цена за обекта, независимо. Потвърдената цена обвързва участника и той не 
може да се позовава на своя грешка. При непотвърждаване на началната цена, участникът не се 
обявява за спечелил търга и гаранцията му за участие се задържа – арг. от чл. 61, ал. 12, последно 
изречение от наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. 

Горепосоченото се обясни от председателя на комисията. 
Представените документи от „Консорциум ДС” ООД – с. Долни Главанак – 6483, община 

Маджарово, област Хасково с ЕИК: 205965868, са следните: 
1. Заявление за участие с посочен ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, 

изготвено съгласно утвърдения от възложителя – Приложение № 2, подписано от управителя на 
дружеството, представено в оригинал и подпечатано с мокър печат на същото – 1 брой. 

Комисията извърши служебна проверка в електронния масив на Търговския регистър, 
относно актуалното състояние на участника. Справката е неразделна част от тръжната преписка. 
Правно-организираната форма на дружеството е консорциум „ООД”, съдружници са „Джемко03” 
ЕООД с ЕИК: 200755620, представлявано от Ерсин (чл. 59 от ЗЗЛД) – в качеството му на управител и 
собственик на капитала на дружеството и „Корект” ЕООД с ЕИК: 126632467, представлявано от 
Вълчо Балабанов – в качеството му на управител и собственик на капитала на дружеството. 

Участникът представя заверено копие на Удостоверение за актуално състояние на 
дружеството. 

2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал.1, т.3 от „а” до „ж” от 
Наредбата. Изготвя се по образец на възложителя – Приложение № 3, подписана от 
управителите на дружествата (съдружници), съответно управителите на консорциума, 
представени в оригинал – 3 брой; 

3. Доказване на техническите възможности на участника, заявени, чрез декларация по 
приложение № 4 – представени са оригинални и подписани декларации от управителите – 3 
броя. 

Участникът заявява изискуемия минимален брой работно оборудване и работници с 
необходимата професионална правоспособност – намиращи се в трудово-правни отношения с 
кандидата. Към декларацията са приложени заверени копия на следните документи: 

- Удостоверение по чл. 241 от ЗГ, издадено от ИАГ на „Консорциум ДС” ООД; 
- Удостоверение по чл. 241 от ЗГ, издадено от ИАГ на „Джемко03” ЕООД; 
- Удостоверение по чл. 241 от ЗГ, издадено от ИАГ на „Корект” ЕООД; 
- Удостоверение по чл. 235 от ЗГ, издадено от ИАГ на Ерсин (чл. 59 от ЗЗЛД); 
- Удостоверение по чл. 235 от ЗГ, издадено от ИАГ на Вълчо (чл. 59 от ЗЗЛД); 
- извлечение за ДМА на „Корект” ЕООД за заявени мощности за преработка на дървесина в 

обекта по чл. 206 от ЗГ; 
- годишна справка от дневника за преработена дървесина, не по-малко от 50 на сто от 

годишното ползване, посочено в условията на процедурата; 
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4. Декларация, изготвена съгласно утвърдения от възложителя образец Приложение № 5 за 
приемане условията на проекта на договор и за оглед на обекта – представени са оригинални и 
подписани декларации от управителите – 3 броя. 

5. Заверени копия на документи за съответствие с международен стандарт, издаден от 
независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и преработка на дървесина – 
представени са за „Джемко 03” ЕООД и „Корект” ЕООД – по 1 брой за всяко от дружествата; 

6. Заверено копие на Удостоверение за обект по чл. 206 от ЗГ – 1 брой; 
7. Заверено копие на Удостоверение издадено от община Маджарово за въвеждане в 

експлоатация на строеж – 1 брой; 
8. Заверени копия на Заявление подадено до ЮИДП ДП в срок до 01.10.2019 г., съгласно 

чл.75, ал. 2 от Наредбата – 2 броя; 
9. Административни сведения за участника по Приложение № 6 – 1 брой, оригинал; 
10. Списък на документите, съдържащи се в офертата по Приложение № 7 – 1 брой, 

оригинал; 
11. Декларация по образец № 8 – участникът няма да ползва подизпълнение. 
12. заверено копие на платежен документ за внесена гаранция за участие – 1 брой. 

Гаранцията е реално постъпила по сметката на ЮИДП ДП; 
13. Подписан проект на договор – 1 брой. Това не е изискуем документ, но представеното в 

повече не води до нередовност на представената оферта. 
Участникът е представил своята оферта при спазване на изискванията на чл. 52, ал.1, чл. 58 

и чл. 59 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. Офертата е представена в пълен обем на 
съдържанието й и отговаря на всички предварително обявени от органа открил търга условия. 
Представил е всички изискуеми документи и е изпълнил изискванията за допускане до участие, 
съгласно чл. 61, ал. 5 от Наредба. 

Предвид горното, комисията взе единодушно следното 
 

 
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. „Консорциум ДС” ООД е представил всички изискуеми документи. Офертата му е 
пълна по своето съдържание и отговарят на всички условия предварително обявени от органа 
открил търга. Не са налице основания за отстраняване на участника, съгласно чл. 61, ал. 5 от 
наредбата. 

2. Предвид удостовереното по предходната т. 1 от това протоколно решение, ДОПУСКА 
единствения участник до последващо участие. 

На основание чл. 61, ал. 7 от „Наредбата” председателят на търга обяви ясно обекта на 
търга, началната цена и стъпката за наддаване и критерия за оценка – „най-висока предложена 
цена”.  

За обект № 2004Д: 
Представителят на допуснатия участник под № 1 „Консорциум ДС” ООД с ЕИК: 

205965868, потвърди гласно началната цена на обекта, поради което комисията класира 
участника по посочения от Продавача критерий най-висока предложена цена, както следва:  

За обект № 2004Д, годишен обем дървесина за 2020 година – 5 758 м3, съгласно 
Приложение № 1, неразделна част от документацията на процедурата и начална цена – 246 448,00 
(двеста четиридесет и шест хиляди, четиристотин четиридесет и осем лева и нула стотинки) 
лв. без включен ДДС. 

Предвид горното, комисията взе единодушно следното 
 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 
1. Обявява следното класиране за ОБЕКТ № 2004Д: 
На първо място класира: 
„Консорциум ДС” ООД, с ЕИК: 205965868, с обща предложена цена за закупуване на 

прогнозните количества стояща дървесина на корен за обект № 2004Д от държавни горски 
територии на ТП „ДГС Маджарово” с годишно прогнозно количество от 5 758 м3, в размер на 
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246 448,00 (двеста четиридесет и шест хиляди, четиристотин четиридесет и осем лева и нула 
стотинки) лв. без включен ДДС. 

Няма класиран на второ място. 
2. Предлага на директора на ЮИДП ДП, в качеството му на орган открил търга и продавач, 

да определи за купувач на годишно прогнозното количество стояща дървесина включена в 
обект № 2004Д, стопанисвана от „Държавно горско стопанство Маджарово” – териториално 
поделение на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен, с общо прогнозно годишно 
количество дървесина от 5 758 м3, класираният на първо място участник, при следните 
параметри: 

„Консорциум ДС” ООД, с ЕИК: 205965868, със седалище и адрес на управление: област 
Хасково, община Маджарово, с. Долни Главанак – 6483, представлявано от Ерсин (чл. 59 от ЗЗЛД) и 
Вълчо (чл. 59 от ЗЗЛД) – в качеството им на управители и съдружници с обща предложена цена за 
закупуване на прогнозните количества стояща дървесина на корен за обект № 2004Д от 
държавни горски територии на ТП „ДГС Маджарово” с прогнозно годишно количество от 5 758 
м3, в размер на 246 448,00 (двеста четиридесет и шест хиляди, четиристотин четиридесет и 
осем лева и нула стотинки) лв. без включен ДДС, при спазване на всички условия и клаузи от 
договора проект. 

Работата на комисията приключи в 11,45 часа на 11.02.2020 г. 
Настоящият протокол се състави в един (1) екземпляр, в изпълнение на правното 

предписание на чл. 61, ал. 14 от Наредбата, състои се от 4 (четири) страници и се подписа от 
членовете на комисията. 

Няма член на комисията изразил особено мнение или направил самоотвод. 
При публикуване на настоящия протокол се спазват разпоредбите на чл. 9б, ал. 3 от 

наредбата, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД. 
 
Комисия: 
 
1. инж. Стоян (чл. 59 от ЗЗЛД) Иванов: (п) 
 
2. инж. Симеон Симеонов: (п) (чл. 59 от ЗЗЛД) 
 
3. Петранка Петрова: (п) (чл. 59 от ЗЗЛД) 
 
4. Исмаил Куваджъ: (п) (чл. 59 от ЗЗЛД) 
 
5. Динко Илчев: (п) (чл. 59 от ЗЗЛД) 


	П Р О Т О К О Л (препис)



