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                                                    УТВЪРДИЛ на 01.12.2020 г.   *** /П/ 

                                                                                                                         ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОСТИ”: 

                                                   инж. *** 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес, 01.12.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на ТП „ДГС Кости”, във връзка със Заповеди № РД-10-

188/16.11.2020 г. и № РД-10-191/20.11.2020 г., и в изпълнение на Заповед № РД-10-195/01.12.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Кости“, Комисия в 

състав: 

Председател: инж. *** – зам.-директор на ТП „ДГС Кости”; 

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

                 2. *** – правоспособен юрист, 

се събра, ЗА ДА ПРОВЕДЕ открит конкурс с предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина 

до временни складове за обекти с  № 2102 (подотдели: 11:в, г, о, ф; 86:а; 92:и),  № 2103 (подотдели: 218:и, м, о; 219:о; 222:ж; 223:и), № 2104 

(подотдели: 6:а, г; 16:и; 17:м, ф; 18:з), № 2105 (подотдели: 221:б, д, и; 222:в;  226:а, в), № 2106 (подотдели: 59:е, г; 60:б, и; 62:д; 63:г, д, е, р), № 2107 

(подотдели: 152:б, г; 153:у; 154:и, л; 155:а), № 2108 (подотдели: 93:г, к; 94:к; 95:в, д, л, м), № 2109 (подотдели: 105:б, к; 109:в, г, д, е, з, о; 110:г, д, ж, 

з) и № 2110 (подотдели: 93:з; 112:г, д, л: 114:в, д; 115:ж; 116:ж) от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП „ДГС Кости“. 
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Прогнозното количество дървесина по категории, асортименти, дървесни видове и начални цени, както и общата стойност на обектите са 

съгласно Заповеди № РД-10-188/16.11.2020 г. и № РД-10-191/20.11.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Кости“. 

 

След направеното извлечение от регистъра се установи, че има входирани оферти както следва:  

 

Други кандидати за всеки от обектите, освен посочените в таблицата - няма. 

За 

обект 

№ 

Кандидати с вх. № на оферта 

2102 

„Стоник Груп“ ООД, 

Вх. № ОД-04-255/27.11.2020 г. в 

9:36 часа 

„Зеленика 03“ ООД, 

Вх. № ОД-04-260/01.12.2020 г. в 8:53 

часа 

„Топливо Енержи Груп“ ЕООД,  

Вх. № ОД-04-261/01.12.2020 г. в 

9:04 часа 

-------------------------- 

2103 

„Стоник Груп“ ООД, 

Вх. № ОД-04-255/27.11.2020 г. в 

9:36 часа 

------------------------ ------------------------ 

„Лес България“ ООД, 

Вх. № ОД-04-262/01.12.2020 г. в 

9:11 часа 

2104 

„Стоник Груп“ ООД, 

Вх. № ОД-04-255/27.11.2020 г. в 

9:36 часа 

„З -еленика 03“ ООД, 

Вх. № ОД-04-260/01.12.2020 г. в 8:53 

часа 

---------------------------- ---------------------------- 

2105 ---------------------------- -------------------- ---------------- 

„Лес България“ ООД, 

Вх. № ОД-04-262/01.12.2020 г. в 

9:11 часа 

2106 -------------------------- ------------------------ 

„Топливо Енержи Груп“ ЕООД,  

Вх. № ОД-04-261/01.12.2020 г. в 

9:04 часа 

--------------------- 

2107 

„Стоник Груп“ ООД, 

Вх. № ОД-04-255/27.11.2020 г. в 

9:36 часа 

„Зеленика 03“ ООД, 

Вх. № ОД-04-260/01.12.2020 г. в 8:53 

часа 

„Топливо Енержи Груп“ ЕООД,  

Вх. № ОД-04-261/01.12.2020 г. в 

9:04 часа 

--------------------------- 

2108 

„Стоник Груп“ ООД, 

Вх. № ОД-04-255/27.11.2020 г. в 

9:36 часа 

------------------------ 

„Топливо Енержи Груп“ ЕООД,  

Вх. № ОД-04-261/01.12.2020 г. в 

9:04 часа 

„Лес България“ ООД, 

Вх. № ОД-04-262/01.12.2020 г. в 

9:11 часа 

2109 

„Стоник Груп“ ООД, 

Вх. № ОД-04-255/27.11.2020 г. в 

9:36 часа 

---------------------- 

„Топливо Енержи Груп“ ЕООД,  

Вх. № ОД-04-261/01.12.2020 г. в 

9:04 часа 

----------------------- 

2110 ---------------------- 

„Зеленика 03“ ООД, 

Вх. № ОД-04-260/01.12.2020 г. в 8:53 

часа 

--------------------------- 

„Лес България“ ООД, 

Вх. № ОД-04-262/01.12.2020 г. в 

9:11 часа 
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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 заседанието на комисията нямаше представители на кандидатите. 

Комисията отвори офертите на кандидатите и провери представените от тях документи, за да установи дали отговарят на изискванията по 

Заповеди № РД-10-188/16.11.2020 г. и № РД-10-191/20.11.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Кости“ и обявените конкурсни условия, а именно: 

 
Документи и условия към участниците: „Стоник Груп“ ООД „Зеленика 03“ ООД „Топливо Енержи 

Груп“ ЕООД 

„Лес България“ ООД 

     

1. Заявление за участие (по образец) с посочен № на  

удостоверението за регистрация на кандидата в 

публичния регистър на ИАГ по чл. 241 и по чл. 235 от 

Закона за горите 

 

Да, 

Посочено е, че участва 

за обекти №№  

2102, 2103, 2104, 2107, 

2108 и 2109 

Да, 

Посочено е, че участва 

за обекти №№  

2102, 2104, 2107 и 2110 

Да, 

Посочено е, че участва 

за обекти №№  

2102, 2106, 2107, 2108 

и 2109 

Да, 

Посочено е, че участва за 

обекти №№  

2103, 2105, 2108 и 2110 

2. За кандидати физически лица – търговец (ЕТ) – 

копие от документ за самоличност 

 

-------------- ---------------------- --------------- --------------------- 

3.  Декларация (образец № 1) по чл. 18 от Наредбата да да да да 

4.  Декларация (образец № 2) по чл. 18 от Наредбата да да да да 

5. Протокол от оглед  

 

да да да да 

6. Плик „Ценово предложение“      

За обект № 2102 

да 

Пликът с надпис 

„Ценово предложение“ 

е незапечатан 

Пликът с надпис 

„Ценово предложение“ 

е незапечатан 

------------------------------ 

За обект № 2103 да ------------------------ ----------------------------- да 

За обект № 2104 да да ----------------------------- ----------------------------- 

За обект № 2105 

------------------------- -------------------------- ----------------------------- 

Пликът с надпис „Ценово 

предложение“ е 

незапечатан 

За обект № 2106 ----------------------- --------------------------- да -------------------------- 

За обект № 2107 

да 

Пликът с надпис 

„Ценово предложение“ 

е незапечатан 

да ----------------------------- 
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За обект № 2108 

да -------------------------- 

Пликът с надпис 

„Ценово предложение“ 

е незапечатан 

Пликът с надпис „Ценово 

предложение“ е 

незапечатан 

За обект № 2109 да ----------------------------- да ------------------------------- 

За обект № 2110 

---------------------------- 

Пликът с надпис 

„Ценово предложение“ 

е незапечатан 

----------------------------- да 

7. Внесена гаранция за участие в процедурата     

За обект № 2102 да да да ------------------------------ 

За обект № 2103 да ------------------ ----------------- да 

За обект № 2104 да да ----------------- -------------------------- 

За обект № 2105 ------------------------- --------------------------- ------------------- да 

За обект № 2106 ----------------------- ------------------------- да -------------------------------- 

За обект № 2107 да да да ---------------------------- 

За обект № 2108 да -------------------------- да да 

За обект № 2109 да ---------------------------- да --------------------------- 

За обект № 2110 ------------------------ да -------------------- да 

8. Доказателства, че кандидатът отговаря на 

технически и квалификационни изисквания за 

извършване на дейността, а именно: 

да да да да 

10.1. документи за собственост, лизинг или наем на 1 

бр. специализираната/приспособената техника 

(трактор) за  извършване на добив на дървесина до 

временен склад в горски територии - договори за 

покупко-продажба, за дарение, за лизинг, за наем и др. 

Забележка: Документ за собственост не се изисква, 

ако собствеността може да се удостовери и от 

свидетелството за регистрация на земеделска и горска 

техника; 

- свидетелства за регистрация на земеделска и горска 

техника,  

- талони за технически прегледи на земеделска и 

горска техника и знак за технически преглед на ЗГТ, 

издаден от контролно-техническа инспекция към 

Министерството на земеделието и храните. 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

да 

да 
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Въз основа на горните документи комисията допусна до по-нататъшно участие по обекти и съответно отстрани от участие по обекти 

дружествата участници, при условия и мотиви, както следва: 

10.2. документи за закупуване, лизинг или наем на 4 

бр. бензиномоторни триони и за закупуване на 

защитно-работното оборудване (фактура или заверен 

балансов отчет с фигуриращи активи и др.). 

Забележка: Документ за собственост не се изисква, 

ако собствеността може да се удостовери и от 

свидетелството за регистрация на земеделска и горска 

техника 

да, да 

 

 

 

 

 

да, да 

 

 

 

 

 

да, да 

 

 

 

 

 

да, да 

 

 

 

 

 

10.3. трудовите договори на четирима (4) работници-

секачи/резачи и на един (1) водач на специализиран 

или приспособен трактор за извършване на добив на 

дървесина до временен склад в горските територии, 

както и справка за актуално състояние на действащите 

трудови договори, издадена от НАП не по-рано от 

датата на откриване на настоящия открит конкурс. 

да 

да 

 

да 

да 

да 

 

да 

да 

да 

 

да 

да 

да 

 

да 

10.4. Свидетелство за придобита правоспособност за 

работа с БМТ на секачите/резачите 

да да да да 

10.5. Свидетелство за управление на водачите на 

тракторите 

да да да да 

11. Нотариално заверено пълномощно на лицата, 

упълномощени да представляват кандидата (когато е 

приложимо) 

да, но не е приложимо ---------- да, но не е приложимо -------------- 

12.  Декларация за съгласие с проекта на договора  да да да да 

За 

обект 

№ 

„Стоник Груп“ ООД, 

ЕИК 201589361, седалище обл. 

Бургас, общ. Средец, с. Момина 

църква, Управител - Стоян 

Дойнов Попов 

„Зеленика 03“ ООД, 

ЕИК 102848944, седалище гр. 

Царево, ул. „Зеленика“ № 9, 

Управител - Илия Димитров Киров 

„Топливо Енержи Груп“ ЕООД, 

ЕИК 203871701, седалище гр. Царево, 

м. „Грънчар“ № 186, Управител - 

Милен Костадинов Янев 

„Лес България“ ООД,  

ЕИК 202506977, седалище гр. 

Царево, ул. „Васил Левски № 24, 

Управител - Мариян Анастасов 

Анастасов 

2102 Допуска до участие 

Отстранява от участие, тъй като 

пликът с надпис „Ценово 

предложение“ е незапечатан 

Отстранява от участие, тъй като 

пликът с надпис „Ценово 

предложение“ е незапечатан 

------------------------------ 
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Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците допуснати до съответните обекти по поредност на обектите и поредност 

на входираните оферти. Комисията констатира, че ценовите предложения на участниците съответстват на изискванията на възложителя, допусна 

участниците до оценка и класиране ценовите им предложения, и извърши следното класиране: 

 

- За Обект № 2102 при начална цена:  24375,82 лева без ДДС: 

Първо място: „Стоник Груп“ ООД, ЕИК 201589361, със седалище и адрес на управление: 8320, с. Момина църква, общ. Средец, обл. 

Бургас, представлявано от управителя Стоян Дойнов Попов, с предложена цена от 24375,82 (двадесет и четири хиляди, триста, седемдесет и пет 

лева и осемдесет и две стотинки) лева без ДДС. 

Второ място: Няма. 

2103 Допуска до участие ------------------------ ------------------------------ Допуска до участие 

2104 Допуска до участие Допуска до участие ------------------------------ ----------------------------- 

2105 ------------------------- -------------------------- ----------------------------- 

Отстранява от участие, тъй като 

пликът с надпис „Ценово 

предложение“ е незапечатан 

2106 ----------------------- --------------------------- Допуска до участие -------------------------- 

2107 Допуска до участие 

Отстранява от участие, тъй като 

пликът с надпис „Ценово 

предложение“ е незапечатан 

Допуска до участие ----------------------------- 

2108 Допуска до участие -------------------------- 

Отстранява от участие, тъй като 

пликът с надпис „Ценово 

предложение“ е незапечатан 

Отстранява от участие, тъй като 

пликът с надпис „Ценово 

предложение“ е незапечатан 

2109 Допуска до участие ----------------------------- Допуска до участие ------------------------------- 

2110 ---------------------------- 

Отстранява от участие, тъй като 

пликът с надпис „Ценово 

предложение“ е незапечатан 

------------------------------ Допуска до участие 
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Отстранени от участие за обекта: „Зеленика 03“ ООД, ЕИК 102848944 и „Топливо Енержи Груп“ ЕООД, ЕИК 203871701, тъй като всеки от 

участниците е подал за обекта незапечатан плик „Ценово предложение“. 

 

 

- За Обект № 2103 при начална цена: 30901,55 лева без ДДС: 

Първо място: „Лес България“ ООД, ЕИК 202506977, със седалище и адрес на управление: 8260 гр. Царево, ул. „Васил Левски № 24, 

Управител - Мариян Анастасов Анастасов, с предложена цена от 30700,00 (тридесет хиляди и седемстотин) лева без ДДС. 

Второ място: „Стоник Груп“ ООД, ЕИК 201589361, със седалище и адрес на управление: 8320, с. Момина църква, общ. Средец, обл. Бургас, 

представлявано от управителя Стоян Дойнов Попов, с предложена цена от 30901,55 (тридесет хиляди, деветстотин и един лева и петдесет и пет 

стотинки) лева без ДДС. 

Отстранени от участие за обекта: Няма. 

 

 

- За Обект № 2104 при начална цена: 30342,89 лева без ДДС: 

Първо място: „Зеленика 03“ ООД, ЕИК 102848944,  със седалище и адрес на управление: 8260 гр. Царево, ул. „Зеленика“ № 9, Управител - 

Илия Димитров Киров, с предложена цена от 30295,00 (тридесет хиляди, двеста, деветдесет и пет) лева без ДДС. 

Второ място: „Стоник Груп“ ООД, ЕИК 201589361, със седалище и адрес на управление: 8320, с. Момина църква, общ. Средец, обл. Бургас, 

представлявано от управителя Стоян Дойнов Попов, с предложена цена от 30342,89 (тридесет хиляди, триста, четиридесет и два лева и осемдесет и 

девет стотинки) лева без ДДС. 

Отстранени от участие за обекта: Няма. 

 

 

- За Обект № 2105 при начална цена: 28976,90 лева без ДДС: 

Класирани няма. Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата за обекта. 

Отстранени от участие за обекта: „Лес България“ ООД, ЕИК 202506977, тъй като участникът е подал за обекта незапечатан плик „Ценово 

предложение“. 

 

 

- За Обект № 2106 при начална цена: 30973,37 лева без ДДС: 
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Първо място: „Топливо Енержи Груп“ ЕООД, ЕИК 203871701,  със седалище и адрес на управление: 8260 гр. Царево, м. „Грънчар“ № 186, 

представлявано от Управителя - Милен Костадинов Янев, с предложена цена от 30973,37 (тридесет хиляди, деветстотин, седемдесет и три лева и 

тридесет и седем стотинки) лева без ДДС. 

Второ място: Няма. 

Отстранени от участие за обекта: Няма. 

- За Обект № 2107 при начална цена: 23701,77 лева без ДДС: 

Първо място: „Топливо Енержи Груп“ ЕООД, ЕИК 203871701,  със седалище и адрес на управление: 8260 гр. Царево, м. „Грънчар“ № 186, 

представлявано от Управителя - Милен Костадинов Янев, с предложена цена от 23601,77 (двадесет и три хиляди, шестстотин и един лева и 

седемдесет и седем стотинки) лева без ДДС. 

Второ място: „Стоник Груп“ ООД, ЕИК 201589361, със седалище и адрес на управление: 8320, с. Момина църква, общ. Средец, обл. Бургас, 

представлявано от управителя Стоян Дойнов Попов, с предложена цена от 23701,77 (двадесет и три хиляди, седемстотин и един лева и седемдесет и 

седем стотинки) лева без ДДС. 

Отстранени от участие за обекта: „Зеленика 03“ ООД, ЕИК 102848944, тъй като участникът е подал за обекта незапечатан плик „Ценово 

предложение“. 
 

- За Обект № 2108 при начална цена:  16184,89 лева без ДДС: 

Първо място: „Стоник Груп“ ООД, ЕИК 201589361, със седалище и адрес на управление: 8320, с. Момина църква, общ. Средец, обл. 

Бургас, представлявано от управителя Стоян Дойнов Попов, с предложена цена от 16184,89 (шестнадесет хиляди, сто, осемдесет и четири лева и 

осемдесет и девет стотинки) лева без ДДС. 

Второ място: Няма. 

Отстранени от участие за обекта: „Топливо Енержи Груп“ ЕООД, ЕИК 203871701 и „Лес България“ ООД, ЕИК 202506977, тъй като всеки 

от участниците е подал за обекта незапечатан плик „Ценово предложение“. 

 

- За Обект № 2109 при начална цена: 35461,54 лева без ДДС: 

Първо място: „Топливо Енержи Груп“ ЕООД, ЕИК 203871701,  със седалище и адрес на управление: 8260 гр. Царево, м. „Грънчар“ № 186, 

представлявано от Управителя - Милен Костадинов Янев, с предложена цена от 35361,54 (тридесет и пет хиляди, триста, шестдесет и един лева и 

петдесет и четири стотинки) лева без ДДС. 

Второ място: „Стоник Груп“ ООД, ЕИК 201589361, със седалище и адрес на управление: 8320, с. Момина църква, общ. Средец, обл. Бургас, 

представлявано от управителя Стоян Дойнов Попов, с предложена цена от от 35461,54 (тридесет и пет хиляди, четиристотин, шестдесет и един лева 

и петдесет и четири стотинки) лева без ДДС. 
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Отстранени от участие за обекта: Няма. 

 

- За Обект № 2110 при начална цена: 35963,70 лева без ДДС: 

Първо място: „Лес България“ ООД, ЕИК 202506977, със седалище и адрес на управление: 8260 гр. Царево, ул. „Васил Левски № 24, 

Управител - Мариян Анастасов Анастасов, с предложена цена от 35790,00 (тридесет и пет хиляди, седемстотин и деветдесет) лева без ДДС. 

Второ място: Няма. 

Отстранени от участие за обекта: „Зеленика 03“ ООД, ЕИК 102848944, тъй като участникът е подал за обекта незапечатан плик „Ценово 

предложение“. 

 

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 01.12.2020 г. 

 

Комисия: 

Председател: инж.*** - ……***/П/……. 

 

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

 

 

Получил на 01.12.2020 г. 

          ***/П/…                                             

 

инж. ***  

Директор на ТП „ДГС Кости” 

*** - Навсякъде в текста означава заличени лични данни съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

 


