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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-05-143/30.03.2020 г.                                                               УТВЪРДИЛ,                                                     
                                                                                                  ДИРЕКТОР:.../п/ ……………….. 
                                                                                                        Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП 

                                     (инж. П. Върбанов) 
                       
                                    дата: 30.03.2020г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 
     от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД – 10 - 111/24.03.2020г., за 

разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в обществена поръчка с предмет: 
„Прилагане на природосъобразна система за индивидуално производство на висококачествена 
дървесина в насаждения – горска територия, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП 
и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Малко Търново”, ТП „ДГС 
Звездец”, ТП „ДГС Кости” и ТП „ДЛС Граматиково”, във връзка с изпълнението на Дейност С1 
по Проект LIFE18/NAT/BG/001051 „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите 
местообитания в България“, финансиран от Европейския съюз по програма LIFE чрез 
Европейската комисия, открита с Решение № РД – 10 - 93 от 03.03.2020 г. на директора на 
ЮИДП ДП.  

 
Днес, 30.03.2020 год., в 10.00 часа, в град Сливен, в административната сграда на ЮИДП 

ДП, заседателната зала, се проведе заседание на назначената със Заповед № РД – 10 - 
111/24.03.2020 г. на директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, комисия в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Невен Пенев - Н-к отдел „Ловно стопанство, СД и охрана” при 

ЮИДП гр. Сливен, 
 
Членове: 
1. Мария Русева – гл. счетоводител на ЦУ на ЮИДП ДП; 
2. Светлана Драгиева – юрисконсулт в ЦУ на ЮИДП ДП. 
 
С оглед на времето през което са проведени първо и второ заседание на комисията, във 

връзка с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, във връзка с публикувано на 24 март 
2020 г. Действие на извънредните мерки при възлагане на обществени поръчки на сайта на 
Агенция обществени поръчки /https://www2.aop.bg/deistvie-na-izvanrednite-merki-pri-vazlagane-na-
op/ и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка със 
задълженията и препоръките за ограничаване риска от разпространението на COVID-19, относно 
спазването на задължителни санитарно-хигиенни изисквания, въпреки обявеното извънредно 
положение, „Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен изпълнява служебните си 
ангажименти при 
спазване на задължителни санитарно-хигиенни изисквания, поради което няма пречка 
„Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен да не проведе публично отваряне на 
офертите по процедурата при задължителни строги санитарно-хигиенни мерки, както 
от страна на Възложителя така и на участниците. 

https://www2.aop.bg/deistvie-na-izvanrednite-merki-pri-vazlagane-na-op/
https://www2.aop.bg/deistvie-na-izvanrednite-merki-pri-vazlagane-na-op/
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Предвид гореизложеното и във връзка с предмета на възлаганите дейности, чрез които се 

постигат поставените стопански и лесовъдски цели и значението им за останалия дървостой, 
съгласно чл. 2 от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите, се обуславя навременното им 
възлагане.  

Въпреки обявяването на извънредно положение в Република България, в контекста на 
общата воля да не се спира работата на държавни и местни органи, комитети, комисии и т.н. 
изпълнението на дейностите е със сезонно значение /особено в раннопролетния период на 
вегетационното развитие на дърветата/ и функционална обвързаност с добрите лесовъдски 
практики, относно подобряване на пространствената и възрастова структура в горските 
насаждения и представлява безусловна материална предпоставка за успешно постигане на 
лесовъдските цели в насаждението, с оглед създаване на пълноценно и нормално годишно и 
сезонно развитие на дървесните видове в насажденията и осигуряване на благоприятни условия 
за израстване на младия дървостой и за плодоносене на наличния дървостой, както и за 
създаване на благоприятни условия на по-дълъг времеви период за укрепване на наличния 
подраст, с цел – навременно укрепване на подрастта и осигуряването му на по-висока 
устойчивост при презимуването му.  

Във връзка с горното, Комисията продължава своята дейност. 
Процедурата е обявена, чрез публикуване в профила на купувача на обява с № 4/12.03.2020г.  
„Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” е публикувана в електронния масив за регистрация на РОП към 
АОП с Уникален идентификационен № (ID) 9097090 от 12.03.2020 г., изх. № ПО-05-
123/12.03.2020 г. 

След представяне на извадка от протокола на постъпилите оферти, удостоверено с 
подписите на деловодителя и председателя на комисията, същият откри заседанието. 

Комисията установи, че до 17:00 часа на 23.03.2020 година в деловодството на „Югоизточно 
държавно предприятие” ДП - Централно управление е постъпила 1 (една) оферта. Предвид 
горното и на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, в удължения срок за получаване на оферти до 
17:00ч. на 27.03.2020г. не са постъпили други оферти, поради което комисията пристъпи към 
оповестяване на постъпилата в първоначално обявения срок оферта: 

  
 „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, ЕИК 200454179, вписано в регистъра за търговски 

дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н 
„Красно село”, ул. „Дечко Йорданов” № 3, ап.7 представлявано от Мартин Иванов Борисов - 
управител, регистриран като участник в процедурата под № 1, входящ номер на офертата № ПО 
– 05 -134/23.03.2020 г.   

 
Комисията извърши справка в публичната част на Търговския регистър относно актуалното 

състояние на участника, подал оферта и я приложи към документацията. 
Не присъстваха представители на участниците, подали оферти и представители на 

средствата за масово осведомяване. 
Преди пристъпване към отваряне на офертите членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Няма член на комисията направил отвод. 
 
Председателят на комисията обяви дневния ред на заседанието: 
1. Отваряне на опаковките с офертите по реда на постъпване и на регистрирането им в 

деловодството на ЮИДП ДП. Оповестяване на документите, които се съдържат в опаковката и 
проверка на съответствието им с изготвения опис. Удостоверяване редовността на 
представените документи – по отношение на форма, пълнота и удостоверяване на изискуемите 
обстоятелства. 

2. Обявяване и разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници и 
установяване на редовността им.  

3. Разглеждане и оповестяване на съпътстващите ценовите предложения документи на  
допуснатите оферти и установяване на редовността им. 
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4. Класиране. 
 
За участниците подали оферта Комисията спази определената последователност от 

действия, съгласно чл. 97 от ППЗОП за разглеждане на офертите за участие, подадени на 
хартиен носител, както следва: 

Отваряне на опаковките с офертите по реда на постъпване и на регистрирането им в 
деловодството на ЮИДП ДП. Оповестяване на документите, които се съдържат в опаковката и 
проверка на съответствието им с изготвения опис. Удостоверяване редовността на 
представените документи – по отношение на форма, пълнота и удостоверяване на изискуемите 
обстоятелства. 

 
За участник в процедурата с пореден номер № 1 - „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, ЕИК 

200454179, подал оферта с вх. ПО – 05 – 134/23.03.2020г., представена в запечатана, 
непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, комисията установи наличие на следните 
документи, по приложения списък на документите /Приложение № 10/ 

 

№ 
по 
ред 

Описва се съответния представен документ 

Вид на  
документите  
/оригинал или  
заверено копие/ 

Брой 
страници 
на 
документа/ 

1 Представяне на участника, Приложение № 1 Оригинал 2 
2 Декларация по чл. 96а, ал. 1, предложение второ  

и ал. 2, предложение второ от ППЗОП за  
липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,  
т. 2 и 7 от ЗОП, Приложение №2 

Оригинал 2 

3 Декларация по чл. 96а, ал. 2, предложение  
второ от ППЗОП, във връзка с чл. 192, ал. 3  
от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3

6 от ЗОП, Приложение № 3 

Оригинал 2 

4 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от  
Закона за икономическите и финансовите  
отношения е дружествата, регистрирани в  
юрисдикции с преференциален  
данъчен режим,свързаните с тях лица и  
техните действителни собственици Приложение  
№ 4. 

Оригинал 2 

5 Декларация за липса на свързаност с друг  
участник в обществената поръчка в  
съответствие с чл. 101,  
ал. 11 от ЗОП - Приложение №5 

Оригинал 1 

6 
Техническо предложение за изпълнение на  
поръчката-Приложение № 7. 

Оригинал 
2 

7 Ценово предложение -Приложение № 8. Оригинал 4 

8 
Списък на документите, съдържащи се в  
офертата -Приложение № 10. 

Оригинал 
1 

9 Документи доказващи изисквания по раздел II  
точка 1, от условията за участие 

Заверени копия 
6 

 
Членовете на комисията подписаха техническото предложение за изпълнение на поръчката 

/приложение № 7/ и ценовото предложение /приложение № 8/. 
  Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката с 

офертата на участника, след което комисията провери съответствието им с изготвения опис, като 
не установи различия. 

След извършване на горните действия комисията констатира: „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” 
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ООД, ЕИК 200454179 - участник в процедурата с пореден номер № 1, е представил всички 
изискуеми документи, в съответствие с изискванията на Възложителя и съгласно минималните 
изисквания на техническата спецификация. 

 
2. Обявяване и разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници и 

установяване на редовността им.  
 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на 

поръчката на допуснатите участници и констатира: 
 
За участник в процедурата с пореден номер № 1 - „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, ЕИК 

200454179, се установи, че представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката 
/приложение № 7/ е изготвено в съответствие с минималните технически изисквания 
предварително обявени от Възложителя. 

Предвид редовността на техническото предложение, комисията допуска до по-нататъшно 
участие офертата на участника, регистриран с пореден номер № 1. 

 
3. Разглеждане и оповестяване на съпътстващите ценовите предложения документи на  

допуснатите оферти и установяване на редовността им. 
 
Предвид редовността на техническото предложение, комисията допуска до по-нататъшно 

участие офертата на участника, регистриран с пореден номер № 1 и продължи с оповестяване на 
ценовото предложение. 

„БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, ЕИК 200454179 - участник в процедурата с пореден 
номер № 1, е предложил, както следва:  

За всяко от посочените в Техническата спецификация териториални поделения към 
ЮИДП ДП: 

За ТП „Държавно горско стопанство Малко Търново”: 
 

Вид дейност Отдел/подотдел 
Площ за  

изпълнение (дка) 

1 2 3 
Трасиране на пътеките за достъп, определяне 

на дървета опции, опръстеняване, 
пречупване или срязване на дървета 

конкуренти и изсичане на пътеки  
за достъп. 

135и 100 

249б 93 

 
Предлаганата ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности за 1 дка, за 

ТП „Държавно горско стопанство Малко Търново”, е в размер на: 37,00 /тридесет и 
седем лева и нула стотинки/ без вкл. ДДС. 

Предлаганата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности по 
колона 1, за ТП „Държавно горско стопанство Малко Търново”, е в размер на: (словом 
и с число): 7 141,00лв. (седем хиляди, сто четиридесет и един лева и нула стотинки) без 
вкл. ДДС. 

В посочената обща цена за изпълнение на услугата е включено и изпълнението на 
дейността по „изсичане на пътеки за достъп”, която е прогнозна, и същата ще се изпълни, 
след преценка от страна на изпълнителя, при условията на възникнала технологична 
необходимост, съобразно състоянието на насаждението в отдела/подотдела. 

 
За ТП „Държавно горско стопанство Звездец”: 
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Вид дейност Отдел/подотдел 
Площ за 

изпълнение (дка) 
1 2 3 

Трасиране на пътеките за  
достъп, определяне на дървета 

опции, опръстеняване,  
пречупване или срязване на  

дървета конкуренти и изсичане 
на пътеки за достъп. 

26а 236 
115д 114 
115и 66 
115з 33 
170ж 20 
245д 74 
245ж 186 

 
Предлаганата ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности за 1 дка, за 

ТП „Държавно горско стопанство Звездец”, е в размер на: (словом и с число): 37,00 
/тридесет и седем лева/ без вкл. ДДС. 

Предлаганата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности по 
колона 1, за ТП „Държавно горско стопанство Звездец”, е в размер на: (словом и с 
число): 26 973,00 лв. (двадесет и шест хиляди, деветстотин седемдесет и три лева и нула 
стотинки)  без вкл. ДДС. 

В посочената обща цена за изпълнение на услугата е включено и изпълнението на 
дейността по „изсичане на пътеки за достъп”, която е прогнозна, и същата ще се изпълни, 
след преценка от страна на изпълнителя, при условията на възникнала технологична 
необходимост, съобразно състоянието на насаждението в отдела/подотдела. 

За ТП „Държавно горско стопанство Кости”: 

 

Вид дейност Отдел/подотдел 
Площ за изпълнение  
(дка)  

1 2 3 
Трасиране на пътеките за достъп, 

определяне на дървета опции, 
опръстеняване, пречупване или срязване на 
дървета конкуренти и изсичане на пътеки 

за достъп. 

14б 102 

158м 114 

 
Предлаганата ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности за 1 дка, за 

ТП „Държавно горско стопанство Кости”, е в размер на: (словом и с число): 37,00 лв. 
/тридесет и седем лева/  без вкл. ДДС. 

Предлаганата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности по 
колона 1, за ТП „Държавно горско стопанство Кости”, е в размер на: (словом и с число): 
7 992,00 лв. (седем хиляди, деветстотин деветдесет и два лева и нула стотинки) без вкл. 
ДДС. 

В посочената обща цена за изпълнение на услугата е включено и изпълнението на 
дейността по „изсичане на пътеки за достъп”, която е прогнозна, и същата ще се изпълни, 
след преценка от страна на изпълнителя, при условията на възникнала технологична 
необходимост, съобразно състоянието на насаждението в отдела/подотдела. 

 
За ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”: 
 

Вид дейност Отдел/подотдел 
Площ за изпълнение  
(дка)  

1 2 3 

Трасиране на пътеките за достъп, 239д 11 
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определяне на дървета опции, 
опръстеняване, пречупване или срязване 

на дървета конкуренти и изсичане на 
пътеки за достъп. 

242и 77 

250б 49 

 
Предлаганата ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности за 1 дка, за 

ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”, е в размер на: (словом и с число): 37,00 
лв. /тридесет и седем лева/ без вкл. ДДС. 

Предлаганата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности по 
колона 1, за ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”, е в размер на: (словом и с 
число): 5069,00 лв. (пет хиляди шестдесет и девет лева и нула стотинки)без вкл. ДДС. 

В посочената обща цена за изпълнение на услугата е включено и изпълнението на 
дейността по „изсичане на пътеки за достъп”, която е прогнозна, и същата ще се изпълни, 
след преценка от страна на изпълнителя, при условията на възникнала технологична 
необходимост, съобразно състоянието на насаждението в отдела/подотдела. 

 
Предлаганата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности в 

насажденията в района на дейност на териториалните поделения, е в размер на: (словом и с 
число): 47 175,00 лева (четиридесет и седем хиляди, сто седемдесет и пет лева и нула 
стотинки) без вкл. ДДС. 

 
 Ценовото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, 

поради което следва да бъде класирано.  
 
Комисията извърши крайното класиране, както следва: 
1во място: „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, ЕИК 200454179, с предложени цени, както 

следва:  
За ТП „Държавно горско стопанство Малко Търново”: 
 

Вид дейност Отдел/подотдел 
Площ за изпълнение 
(дка)  

1 2 3 
Трасиране на пътеките за достъп, определяне 

на дървета опции, опръстеняване, 
пречупване или срязване на дървета 

конкуренти и изсичане на пътеки за достъп.

135и 100 

249б 93 

 
Предлаганата ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности за 1 дка, за 

ТП „Държавно горско стопанство Малко Търново”, е в размер на: 37,00 /тридесет и 
седем лева и нула стотинки/ без вкл. ДДС. 

Предлаганата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности по 
колона 1, за ТП „Държавно горско стопанство Малко Търново”, е в размер на: (словом 
и с число): 7 141,00лв. (седем хиляди, сто четиридесет и един лева и нула стотинки) без 
вкл. ДДС. 

В посочената обща цена за изпълнение на услугата е включено и изпълнението на 
дейността по „изсичане на пътеки за достъп”, която е прогнозна, и същата ще се изпълни, 
след преценка от страна на изпълнителя, при условията на възникнала технологична 
необходимост, съобразно състоянието на насаждението в отдела/подотдела. 

 
За ТП „Държавно горско стопанство Звездец”: 

 
Вид дейност Отдел/подотдел Площ за 
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изпълнение (дка) 
1 2 3 

Трасиране на пътеките за достъп, 
определяне на дървета опции, 
опръстеняване, пречупване или срязване на 
дървета конкуренти и изсичане на пътеки за 
достъп. 

26а 236 
115д 114 
115и 66 
115з 33 
170ж 20 
245д 74 
245ж 186 

 
Предлаганата ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности за 1 дка, за 

ТП „Държавно горско стопанство Звездец”, е в размер на: (словом и с число): 37,00 
/тридесет и седем лева/ без вкл. ДДС. 

Предлаганата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности по 
колона 1, за ТП „Държавно горско стопанство Звездец”, е в размер на: (словом и с 
число): 26 973,00 лв. (двадесет и шест хиляди, деветстотин седемдесет и три лева и нула 
стотинки)  без вкл. ДДС. 

В посочената обща цена за изпълнение на услугата е включено и изпълнението на 
дейността по „изсичане на пътеки за достъп”, която е прогнозна, и същата ще се изпълни, 
след преценка от страна на изпълнителя, при условията на възникнала технологична 
необходимост, съобразно състоянието на насаждението в отдела/подотдела. 

За ТП „Държавно горско стопанство Кости”: 

 

Вид дейност Отдел/подотдел 
Площ за изпълнение 

(дка)  
1 2 3 

Трасиране на пътеките за достъп, 
определяне на дървета опции, 

опръстеняване, пречупване или срязване на 
дървета конкуренти и изсичане на пътеки 

за достъп. 

14б 102 

158м 114 

 
Предлаганата ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности за 1 дка, за 

ТП „Държавно горско стопанство Кости”, е в размер на: (словом и с число): 37,00 лв. 
/тридесет и седем лева/  без вкл. ДДС. 

Предлаганата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности по 
колона 1, за ТП „Държавно горско стопанство Кости”, е в размер на: (словом и с число): 
7 992,00 лв. (седем хиляди, деветстотин деветдесет и два лева и нула стотинки) без вкл. 
ДДС. 

В посочената обща цена за изпълнение на услугата е включено и изпълнението на 
дейността по „изсичане на пътеки за достъп”, която е прогнозна, и същата ще се изпълни, 
след преценка от страна на изпълнителя, при условията на възникнала технологична 
необходимост, съобразно състоянието на насаждението в отдела/подотдела. 

 
За ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”: 
 

Вид дейност Отдел/подотдел 
Площ за изпълнение 

(дка)  
1 2 3 

Трасиране на пътеките за достъп, 
определяне на дървета опции, 

опръстеняване, пречупване или срязване 

239д 11 

242и 77 
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на дървета конкуренти и изсичане на 
пътеки за достъп. 

250б 49 

 
Предлаганата ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности за 1 дка, за 

ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”, е в размер на: (словом и с число): 37,00 
лв. /тридесет и седем лева/ без вкл. ДДС. 

Предлаганата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности по 
колона 1, за ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково”, е в размер на: (словом и с 
число): 5069,00 лв. (пет хиляди шестдесет и девет лева и нула стотинки)без вкл. ДДС. 

В посочената обща цена за изпълнение на услугата е включено и изпълнението на 
дейността по „изсичане на пътеки за достъп”, която е прогнозна, и същата ще се изпълни, 
след преценка от страна на изпълнителя, при условията на възникнала технологична 
необходимост, съобразно състоянието на насаждението в отдела/подотдела. 

 
Предлаганата ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА за изпълнение на всички видове дейности в 

насажденията в района на дейност на териториалните поделения, е в размер на: (словом и с 
число): 47 175,00 лева (четиридесет и седем хиляди, сто седемдесет и пет лева и нула 
стотинки) без вкл. ДДС. 
 
След извършване на действията по чл. 97 от ППЗОП и поради изчерпване на дневния ред 

председателят закри заседанието в 13:30 часа. 
Комисията предлага на директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП да сключи 

договор за възлагане изпълнението на обществената поръчка с участника класиран от комисията 
на първо място, при направените от него предложения за изпълнение. 

Настоящият протокол се състави и подписа на 30.03.2020г. 
На основание чл. 24, ал. 1, от ППЗОП настоящия протокол да се публикува в профила на 

купувача на адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/4064. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ…/п/ на осн. чл. 37 от ЗОП……..       

                         /инж. Н. Пенев/                                                                    
 ЧЛЕНОВЕ:   
                              
                        1…/п/ на осн. чл. 37 от ЗОП……..                                          
                                  /М. Русева/   
 
                        2…/п/ на осн. чл. 37 от ЗОП……..                                            
                               /Св. Драгиева/ 

  
 
 

 


