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П Р О Т О К О Л   № 1 
 

от работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадени оферти за възлагане на 
обществена поръчка, с предмет: „Възлагане на механизирана поддръжка на 
съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради”, 
открита с Решение № РД-10-95/28.04.2020 година на Директора на ТП „ДГС Карнобат”, 
изх.№ ПО-05-26/28.04.2020 г., номер на преписка  02716-2020-0063 АОП, номер на 
обявление в ОВ на ЕС 2020S/ 085-201891 
 
 

 

Днес, 03.06.2020 г., в 10,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” 
на основание Заповед № РД-10- 116/03.06.2020 год. на Директора на ТП „ДГС Карнобат”, 
се събра Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христо Илиев  – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”; 
 ЧЛЕНОВЕ: 1.Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”; 

                             2. адв. Жени Ранкова  – юрист при ТП „ДГС Карнобат” 
                             3. Валентина Райчева - счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”; 
                             4. инж. Даниела Лукова-Генчева–  лесничей при ТП „ДГС Карнобат”. 
 
              След получаване на извлечение от регистъра с постъпилите оферти от участници в 
обществената поръчка с предмет: „Възлагане на механизирана поддръжка на 
съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради”, 
председателят на комисията откри заседанието, което се проведе в административната 
сграда на ТП „ДГС Карнобат”.  

Работата на комисията протече съобразно дневния ред посочен в зповедта, а именно – 
приемане на постъпилите и регистрирани оферти, описани в Регистъра на офертите, както и  
разглеждане на постъпилите оферти и преценка за съответствието им съгласно ЗОП, ППЗОП 
и одобрената от възложителя документация за участие в процедурата.  
             Председателят на комисията прочете заповедта описана по-горе, с която е определен 
състава на комисията, след което получи извлечение от входящия регистър на подадените 
оферти, съгласно който до 17,00 часа на 02.06.2020 година е подадено следното 
предложение: 
 „ ДЪБРАВА” ЕАД, ЕИК 812117460, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. 

„Иван Шишман” № 8, представлявано от Ангел Гъбов, регистрирано  като участник в 
процедурата с пореден номер № 1, участник подал оферта с номер по ред 10 с вх. № 
ПО-05- 36/02.06.2020 г. в 14, 20 ч. 



         След като комисията се запозна с представената оферта  всички членове на 
комисията подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Няма член на комисията, който 
да си е направил отвод. 
Дружеството не е изпратило представител при отваряне на офертите. Не присъстват лица 

от средствата за масова информация. Потвърдено е от всички членове на комисията, че 
офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Всички 
членове на комисията положиха подпис върху плика с оферта. 
            Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на участника на 
електронната страница на Търговски регистър и регистъра по ЗЮЛНЦ при Агенция по 
вписванията към 03.06.2020 година като бе разпечатана направената справка. 
              Председателят на комисията обяви дневния ред на заседанието: 
                 1. Отваряне на опаковките с офертите по реда на тяхното постъпване  и на 
регистрирането им в деловодството на ТП „ДГС Карнобат”. 
                 2. Подписване на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, както и 
техническото предложение на съответнияучастник от минимум трима членове от комисията. 
                 3. Оповестяване на документите, които се съдържат в опаковката и проверка на 
съответствието им с посочените в документацията изисквания. 
               Комисията спази определената последователност от действия, съгласно чл.54 от 
ППЗОП за разглеждане на оферта и заявление за участие, подадени на хартиен носител, 
както следва: 

1. Отваряне на офертата на участник №1 „ ДЪБРАВА” ЕАД: Офертата е подадена в 
запечатана, непрозрачна опаковка, върху която са посочени данните по чл.47, ал.2 
от ППЗОП, съгласно изискванията. Председателят на комисията отвори 
опаковката с офертата, представена в запечатана, непрозрачна с ненарушена 
цялост опаковка и комисията констатира наличието на 1 отделен непрозрачен, 
запечатан с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, 
както и  приложено „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” на 
участника. 

     Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. 

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката с 
офертата на участника и комисията провери съответствието им с посочените в 
документацията изисквания. Констатирано бе, че офертата съдържа следните документи, 
които съответстват на представения опис – приложение №6: 

1. Заявление за участие по образец – Приложение №1 - да; 
2. (ЕЕДОП) във формати PDF и XML- Приложение №2 - да; 
3.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя- Приложение №3 - да; 
4.Плик с ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно 

цената за извършване на услугата и предложенията по други показатели -Приложение№4-
да; 

5.Опис на приложените към офертата документи - Приложение №6-да; 
6.Техническа спецификация - Приложение №7, ведно с приложенията към нея 5 броя 

скици и две спецификации, одобрени от «ЮИДП» ДП – Сливен-да; 
             7. Декларация   по чл.59,ал.1в вр.с чл.59 ,ал.3 от ЗМИП – Приложение №7А – да; 
           8.Декларация   по чл.42,ал.2,и т.2 от ЗМИП – Приложение №8 –да. 

Комисията след като разгледа документите за съответствие с изискванията за личното 
състояние  и  критериите за подбор, установи, че участник № 1 „ДЪБРАВА” ЕАД отговаря 
на поставените от възложителя условия, и единодушно реши да допусне участника до по-
нататъшен етап от процедурата, като разгледа представеното техническото предложение, 
което е както следва: 
Техническо предложение за изпълнение на „ДЪБРАВА” ЕАД 



поръчката 
1. Срок на валидност на офертата 3 /три/ месеца, считано от 

подаване на офертата – 02.06.2020 г. 

2. 
 
Технически условия  

Съгласно техническата спецификация и 
идентични с образеца на техническото 
предложение, съответсващо на 
приложения образец с посочване на 
налична техника и персонал, съобразно 
описаното в приложения ЕЕДОП 

                       
         След подробно разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от 
участник №1 „ДЪБРАВА” ЕАД в обществена поръчка с предмет: „Възлагане на 
механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни 
лесокултурни прегради” в териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 
СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” и оценка за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критерии за подбор постановени от Възложителя, комисията установи, 
следното: няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, 
включително нередовности и фактически грешки. 

Предвид изложеното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП, копие 
от настоящия протокол да бъде изпратено на посочения от участника в процедурата мейл, в 
деня на публикуването му в Профил на купувача с адрес: http://www.uidp-
sliven.com/procedures/4325 
             С публикуването на протокола на посочения по-горе адрес се приема, че 
заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са надлежно уведомени относно 
отразените в него обстоятелства (чл.36а, ал.4 от ЗОП). 
          Всички констатации в настоящия протокол са направени единодушно с решение на 
всички членове на комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без 
забележки и изразени особени мнения. 
               Заседанието на комисията приключи в 10,30 часа на 02.06.2020 година. 

Комисията на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, РЕШИ отварянето и оповестяването на 
ценовото предложение на допуснатия участник „ДЪБРАВА” ЕАД, да се извърши на 
08.06.2020 година от 10,00 часа в административната  сграда на ТП ”ДГС Карнобат” в гр. 
Карнобат, ул. Москва №1, за което ще се публикува изрично съобщение на интернет 
страницата на ТП „ДГС Карнобат”, „ЮИДП” ДП- Сливен. 

В изпълнение на чл.57, ал.3 от ППЗОП, председателят на комисията ще изготви и 
подпише съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, което 
ще се публикува на профила на купувача на адрес: http://www.uidp-
sliven.com/procedures/4325 
        На основание чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП, настоящият протокол да се публикува в 
профила на купувача на адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/4325. 

КОМИСИЯ: 
Председател:....... *П.................... 
                  /инж. Христо Илиев/ 
 
Членове: 1. ......... *П............                                         2. ................ *П.......... 
                /Станка Банчева/                                        /адв. Жени Ранкова / 
 
               
             3. .......... * П.......................                            4. ...................... * П............. 
                 /Валентина Райчева/           /инж. Даниела Лукова - Генчева/ 

* Заличени на основание чл.25 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета 


