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                                                    УТВЪРДИЛ на 11.09.2020 г.   *** /П/ 

                                                                          ИНЖ. *** 

Директор на ТП „ДГС Кости“ 

                  

 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес, 11.09.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Кости”, във 

връзка със Заповед № РД-10-133/26.08.2020 г. и в изпълнение на Заповед № РД-10-144/11.09.2020 

г. на Директора на ТП „ДГС Кости” Комисия в състав: 

Председател: инж. *** – лесничей в ТП „ДГС Кости“; 

Членове: 1. *** – гл. счетоводител на ТП „ДГС Кости”; 

                 2. *** – правоспособен юрист в ТП „ДГС Кости”. 

се събра, ЗА ДА ПРОВЕДЕ открит конкурс с предмет „Товарене, транспортиране и 

разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение (по реда на чл. 116б ЗГ) от 

временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“, съгласно одобрен график, а 

именно: 
Отдел/ 

Под- 

отдел 

Количество 

/пл. куб. м./ 

Разстояние 

от – до 

Категория 

дървесина 

Дървесен 

вид 

Ед. цена -  

лв. без 

ДДС на  

1 пл. м3 

Обща 

стойност 

лв. без 

ДДС 

Обект 

2015 

49,50 от временен склад 

„Воденичето камъне“ 

до Административната 

сграда на ТП „ДГС 

Кости“  

дърва за 

горене 

дб, избк, 

цр 

25,00 1237,50 

От регистъра на входираните оферти се установи, че има подадени оферти от следните 

участници: 

Кандидат № 1: ЕТ „Стоян Попов“, със седалище и адрес на управление обл. Бургас, общ. 

Средец, с. Момина църква, п.к. 8320, ЕИК 812072111, управител Стоян Дойнов Попов. Вх. № 

ПО-05-60/03.09.2019 г. – 9:29 часа.  

Други кандидати няма. 

Всеки член на комисията подписа декларация по чл. 21, ал. 6 от 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). 

На основание чл. 22, ал. 2 от Наредбата, комисията провери самоличността на 

представителя на участника като същият се подписа в списък на присъствалите участници.  

Комисията провери представените от участника документи, за да установи дали отговарят 

на изискванията по Заповед № РД-10-133/26.08.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Кости” и 

обявените конкурсни условия, а именно: 

 
Изискуеми документи: ЕТ „Стоян Попов“ 

Заявление за участие, съдържащо срок на валидност на офертата и 

Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република 

България, или данни за търговската регистрация съгласно националното 

законодателство в случаите, когато кандидат в конкурса е чуждестранно 

лице (по образец) 

да 
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Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми документи, допусна 

го до по-нататъшно участие в конкурса и пристъпи към отваряне на плика с надпис „Ценово 

предложение, в което намери попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение, 

което е: Цена за пл. куб. м. за товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина – 25,00 

(двадесет и пет) лева без ДДС. 

Комисията констатира, че ценовото предложение на кандидата съответства на 

изискванията на възложителя и допусна участника до оценка и класиране ценовото му 

предложение и извърши следното класиране: 

Първо място: ЕТ „Стоян Попов“, със седалище и адрес на управление обл. Бургас, общ. 

Средец, с. Момина църква, п.к. 8320, ЕИК 812072111, управител Стоян Дойнов Попов, с 

предложена цена за пл. куб. м. за товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина – 

25,00 (двадесет и пет) лева без ДДС. 

Второ място: Няма. 

След извършеното класиране беше закрита публичната част от заседанието и комисията 

продължи своята работа по съставянето на протокола на закрито заседание. 

Настоящият протокол се изготви и представи ведно с цялата документация от конкурса на 

Директора за утвърждаване на 11.09.2020 г. 

Комисия: 

Председател: инж. *** - ……***/П/……. 

 

 

Членове: 1. *** – ……***/П/……….          2. *** – ……***/П/…….. 

 

 

 

Получил на 11.09.2020 г. 

           

          ***/П/…                                             

 

инж. ***  

Директор на ТП „ДГС Кости” 

*** - Заличени лични данни съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 

 

 

 

 

Декларации за деклариране на обстоятелствата от т. 1.3 от Раздел ІІ (чл. 

18, ал. 1, т. 3 от Наредбата) (по образец) 

да 

Протокол за оглед на обекта (по образец) да 

Заверени от кандидата копия на трудови или граждански договори с 

наетите работници. Договорите трябва да са с краен срок не по-рано от 

30.10.2020 г. В случая когато товарният автомобил на участника е 

снабден с механизъм /кран или други подобни/ за товарене и 

разтоварване вместо договор с работници се прилага, документ 

удостоверяващ, че техниката има такъв механизъм 

да 

Заверени от кандидата копия от документи /свидетелство за 

регистрация на МПС, талон за преминал ГТП с валидност към момента 

на провеждане на конкурса и договор за наем или лизинг, ако е 

приложим, свидетелство за правоуправление на водача на МПС/ 

да 

Заверено от кандидата копие от валидно за 2020 г. удостоверение за 

превоз на товари (лиценз), издадено от Министерството на транспорта 
да 

Плик "Ценово предложение" да 

Документ за внесена гаранция за участие в конкурса да 


