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                                                       УТВЪРДИЛ на 18.01.2021 г.   *** /П/ 

                                                                      ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОСТИ”: 

инж. *** 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес, 15.01.2021 г. от 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на 

ТП „ДГС Кости”, във връзка със Заповед № РД-10-224/30.12.2020 г. и в изпълнение на 

Заповед № РД-10-4/15.01.2021 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 търг с тайно наддаване с предмет: „Предварителна 

продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории 

дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2101 – 

горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в 

териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кости”. 

Прогнозното количество дървесина по категории, асортименти, дървесни видове и 

начални цени, както и общата стойност на обекта е съгласно Заповед № РД-10-

224/30.12.2020 г. и в изпълнение на Заповед № РД-10-4/15.01.2021 г. на Директора на ТП 

„ДГС Кости“. 

 

След направеното извлечение от регистъра се установи, че има само една 

входирана оферта, както следва:  

- „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 102063228, със седалище и адрес на 

управление 8000, гр. Бургас, Северозападна Промишлена Зона, представлявано от 

управителите: Николай Лазаров Банков, Асен Михайлов Ников и Радован Цаха - от всеки от 

двамата заедно. Входящ № ОД-04-8/15.01.2021 г. - 9:25 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 заседанието на комисията нямаше представители на кандидата. 

Комисията отвори офертата и провери представените от него документи, за да установи 

дали отговарят на изискванията по РД-10-224/30.12.2020 г. и в изпълнение на Заповед № РД-

10-4/15.01.2021 г. на Директора на ТП „ДГС Кости“ и обявените тръжни условия, а именно: 

 
Документи и условия към участниците: „Кроношпан България“ ЕООД 

1.  Заявление за участие (оригинал) – Приложение № 2 да 

2. Декларация (оригинал) за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” от 

Наредбата и че е внесена гаранцията за участие – 

да за участника 

да за всеки от подизпълнителите 
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Приложение № 3, като същата се представя от лицата, 

посочени в заповедта за откриване на процедурата и 

посочени изрично в забележката в декларацията. 

Декларацията се представя и от подизпълнителя 

(когато е приложимо) 

3.  Декларация за наличие на работно оборудване, 

технически възможности (мощности за преработка на 

дървесина), наличие на собствен обект по чл. 206 от 

ЗГ, в който е преработено необходимото количество 

дървесина съгласно изискването на чл. 47, ал. 6 от 

Наредбата, квалифициран персонал и ЛПС – 

Приложение № 4 

да 

4.  Декларация (оригинал) за приемане условията на 

проекта на договор и за оглед на обекта – Приложение 

№ 5 

да 

5. Заверено копие от Документ за съответствие с 

международен стандарт, издаден от независим орган 

по сертификация, свързан с дейностите по добив и 

преработка на дървесина /представя се от участника и 

от подизпълнителя, за дейностите, които ще се 

изпълняват от него, в случай, че ще се ползва 

подизпълнител/ 

да за участника 

да за всеки от подизпълнителите 

6.  Заверено копие на Удостоверение за регистрация в 

публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за добив на 

дървесина (представя се от участника и/или от 

подизпълнителя, в случай, че ще се ползва 

подизпълнител) 

да за участника 

да за всеки от подизпълнителите 

7.  Заверено копие от договор с лице вписано в 

публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от ЗГ за 

съответната дейност – когато участникът е физическо 

лице, или посочват номера на удостоверението за 

регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 от ЗГ за съответната дейност – когато участникът 

е юридическо лице или едноличен търговец. 

Договорът се представя и от подизпълнителя (когато е 

приложимо) 

да за участника 

да за всеки от подизпълнителите 

8.  Административни сведения (оригинал) – 

Приложение № 6 

да 

9. Списък на документите, съдържащи се в офертата 

(оригинал) – Приложение № 7 

да 

10. Декларация (оригинал) за ползване на 

подизпълнител/и (когато е приложимо), представена 

ведно с описаните документи в декларацията по 

приложение № 9 за всеки подизпълнител – 

Приложение № 8 

да 

11. Декларация (в оригинал) за съгласие от всеки 

подизпълнител (когато е приложимо) – Приложение 

№ 9 

да 

12. Плик „Ценово предложение“  да 

13. Внесена гаранция за участие в процедурата да 

14. Нотариално заверено пълномощно на лицата, 

упълномощени да представляват кандидата (когато е 

приложимо) 

да 
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Въз основа на горните документи комисията допусна до по-нататъшно участие 

дружеството участник. 

Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника и констатира, че 

ценовото му предложение съответства на възложителя, допусна участника до оценка и 

класиране на ценовото му предложение, и извърши следното класиране: 

 

- За Обект № 2101 при начална цена:  73793,00 лева без ДДС: 

Първо място: „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 102063228, със 

седалище и адрес на управление 8000, гр. Бургас, Северозападна Промишлена Зона, 

представлявано от управителите: Николай Лазаров Банков, Асен Михайлов Ников и Радован 

Цаха - от всеки от двамата заедно, с предложена цена от 73793,00 (седемдесет и три хиляди, 

седемстотин, деветдесет и три) лева без ДДС. 

Второ място: Няма. 

Отстранени от участие за обекта: 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 18.01.2021 г. 

 

 

Комисия: 

Председател: инж.*** - ……***/П/……. 

 

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

 

 

Получил на 18.01.2021 г. 

          ***/П/…                                             

 

инж. ***  

Директор на ТП „ДГС Кости” 

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

 

 


