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ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН 
8800 Сливен, ул.”Орешака” № 15 а, тел. 044/62 29 21, факс 044/62.20 77 

 
 

 
 
Вх. № ПО-05-71/21.02.2020 г. 
       УТВЪРДИЛ: 
       ДИРЕКТОР:............ П …. (чл. 37 от ЗОП) 

                      инж. П. Върбанов 
                                           
                       дата: 21.02.2020 г 

 

ПРОТОКОЛ № 2 (препис) 
 

от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-10-54/17.02.2020 г., за 
разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура по чл. 187 и сл. от 
ЗОП – събиране на оферти с обява, с обект – услуга, и с предмет:  

„Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на поземлени имоти в 
горски територии в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП 
– гр. Сливен по реда на НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии 
(Обн. – ДВ, бр. 63 от 16.08.2011 г., в сила от 16.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 
14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм. и доп., бр.34 от 03.05.2016 г.).”. 

 
Днес, 21.02.2020 год., в 11,00 часа, в град Сливен, в административната сграда на 

ЮИДП ДП, заседателната зала, се проведе редовно и публично заседание на 
назначената със заповед № РД-10-54/17.02.2020 г. на директора на ЮИДП ДП, комисия 
в състав: 

Председател: инж. Симеон Симеонов – експерт в отдел „ОДКС” в ЦУ на ЮИДП 
ДП; 

Членове: 
1. Динко Илчев – юрисконсулт в ЦУ на ЮИДП; 
2. Петранка Петрова – зам. гл. счетоводител в ЦУ на ЮИДП. 
Заседанието се откри на място, дата и час, съгласно заповедта за състав и 

работа на комисията, като се обяви, че процедурата се провежда по реда на 
чл.187 и сл. от ЗОП и ППЗОП. Присъстваха всички редовни членове. Съобщено бе, 
че за провеждане на процедурата са валидни разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, 
изискванията на възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно 
документацията за участие. 

Настоящото заседание е на основание чл. 58, ал. 3, предложение последно от 
ППЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП и по аналогия от чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, във 
връзка с решение № 3, т. 1 от протокол № 1/18.02.2020 г., относно провеждане на 
публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
участници за позиция № 1 с предмет: 

„Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на поземлени имоти в 
горски територии в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП 
– гр. Сливен по реда на НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии 
(Обн. – ДВ, бр. 63 от 16.08.2011 г., в сила от 16.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 
14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм. и доп., бр.34 от 03.05.2016 г.).”, за 
поземлени имоти разположени в района на дейност на ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС 
Бургас”, ТП „ДГС Звездец”, ТП „ДГС Карнобат”, ТП „ДГС Кости”, ТП „ДГС Малко 
Търново”, ТП „ДГС Ново Паничарево”, ТП „ДГС Средец”, ТП „ДГС Царево”, ТП „ДЛС 
Граматиково”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДЛС Ропотамо”. 

При откриване на заседанието се установи, че в залата не присъстват 
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представители на участниците, техни упълномощени представители и представители на 
средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 3, изр. второ от 
ППЗОП. Това обстоятелство се отбеляза в присъствен списък, подписан от комисията, 
който се приобщава към процедурната преписка, като неразделна част от нея. 

Разясни се, че публичният жребии ще се проведе независимо от присъствието на 
законните представители на участниците или техни упълномощени представители, като 
неприсъствието им не е основание за отлагане на заседанието. 

Тегленето на жребият се извършва от комисията. 
От проведеното първо заседание на 17.02.2020 г., класирането за позиция № 1, 

съгласно протоколно решение № 2 е следното: 
На първо място класира: 
участник № 1: „Флора” ЕООД с обща предлагана цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 360,00 лева (триста и шестдесет лева и нула стотинки), без 
ДДС 

и 
участник № 2: „Булкарго” ЕООД с обща предлагана цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 360,00 лева (триста и шестдесет лева и нула стотинки), без 
ДДС. 

Няма участник класиран на второ място. 
След проведеният жребий, комисията единодушно взе следното  
 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 
 
1. Обявява и определя за изпълнител за ПОЗИЦИЯ № 1, следният участник: 
участник № 1: „Флора” ЕООД с обща предлагана цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 360,00 лева (триста и шестдесет лева и нула стотинки), без 
ДДС. 

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно взе следното 
 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 
Предлага на директора на ЮИДП ДП, да сключи договор за изпълнение за 

позиция № 1, обществената поръчка с обект – услуга, и предмет на изпълнение: 
„Избор на независими оценители за изготвяне на оценки на поземлени имоти в 

горски територии в териториалния обхват на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП 
– гр. Сливен по реда на НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии 
(Обн. - ДВ, бр. 63 от 16.08.2011 г., в сила от 16.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 
14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм. и доп., бр.34 от 03.05.2016 г.).” за поземлени 
имоти разположени в района на дейност на ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС Бургас”, ТП 
„ДГС Звездец”, ТП „ДГС Карнобат”, ТП „ДГС Кости”, ТП „ДГС Малко Търново”, ТП 
„ДГС Ново Паничарево”, ТП „ДГС Средец”, ТП „ДГС Царево”, ТП „ДЛС 
Граматиково”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДЛС Ропотамо”, с класирания на първо място 
участник, а именно: 

„Флора” ЕООД с ЕИК: 102855682, със седалище и адрес на управление: област 
Бургас, община Бургас, гр. Бургас – 8000, ул. „Фердинандова” № 78, вх. В, ет. 3, ап. 8, 
представлявано от (чл. 37 от ЗОП) Трендафилов, в качеството си на управител и едноличен 
собственик на капитала на дружеството при основни параметри, съгласно техническото 
предложение и предложените ценови параметри от офертата на дружеството, както 
следва: 

- обща цена за изпълнение на услугата в размер на 360,00 лева (триста и 
шестдесет лева и нула стотинки), без ДДС, при единични цени за съответната 
категория поземлен имот, както следва: 

Категория 1 – имот без насаждения в размер на 50,00 лева без ДДС; 
Категория 2 – имот с едно насаждение в размер на 130,00 лева без ДДС; 
Категория 3 – имот с две и повече насаждения в размер на 180,00 лева без 

ДДС. 
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- срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 
подписване на договора; 

- срок за изпълнение на конкретната услуга: до 10 календарни дни, считано от 
датата на подаване на конкретната заявка; 

- Възлагането, изпълнението, приемането и плащането на цената за изпълнение ще 
се извършва при условията, посочени в договора, съгласно техническото и ценовото 
предложения на изпълнителя; 

- Неразделна част от договора за изпълнение е и техническо предложение за 
изпълнение. 

Заседанието на комисията приключи в 11,10 часа на 21.02.2020 г. 
Няма член на комисията, който да е изразил особено мнение или направил 

самоотвод. 
Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници, състави се и се подписа от 

членовете на комисията на основание чл. 97, ал. 4 ППЗОП на 21.02.2020 г. и същият се 
публикува в профила на купувача към електронната преписка на процедурата. При 
публикуването му се спазват разпоредбите на чл. 37 от ЗОП. 

Настоящият протокол е неразделна част от процедурната преписка. 
На основание чл. 24, ал. 1, от ППЗОП настоящия протокол да се публикува в 

профила на купувача на адрес: https://www.uidp-sliven.com/procedures/3903. 
 
 
 
 
 

Председател: …………………………. (п) (чл. 37 от ЗОП) 

   инж. Симеон Симеонов  
Членове: 
 
 

1. ……………………. (п) (чл. 37 от ЗОП) 

  Динко Илчев 
 
 

2. ……………………….… (п) (чл. 37 от ЗОП) 

  Петранка Петрова 

https://www.uidp-sliven.com/procedures/3903
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