
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” 
гр. Карнобат п.к. 8400, ул. „Москва” №1; тел. 0559/22173; e-mail:dgskarnobat@uidp-sliven.com 

 
 
   Утвърдил на 06.01.2023 г. (заличени данни на осн. чл. 9б, ал. 3 от Наредбата по 
                                                                                                                                   чл. 95, ал. 1 от ЗГ) 
   Директор ТП ”ДГС Карнобат” 
   /инж. Светлин Водев/  
 

 
П Р О Т О К О Л  

 
 
         Днес, 06.01.2023 г. от 10:00 ч. в административната сграда на ТП „ДГС 
Карнобат”, на ул. „Москва” №1, гр.Карнобат, на основание Заповед № РД-10-
8/06.01.2023 г. на Директора на ТП ”Карнобат“, се събра Комисия в следния състав :  
 
        Председател:  инж.Стоян Райков – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”; 
        и членове: 1. Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат                                                   
                            2. Валентина Райчева – счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”,    
                 3. инж. Антония Атанасова – лесничей при ТП „ДГС Карнобат”,    
                 4. Наталия Недева - Чалъкова  – юрисконсулт при „ТП ДГС Карнобат” 
 
          Комисията се събра в пълен състав, за да проведе процедура „открит конкурс“ с 
предмет: възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно 
количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, 
транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“ от държавни 
горски територии, проведена по реда на 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, от обект № 12306, 
отдел/подотдел: 1020/з, 1285/а,б, 1310/н,о, от ЛФ 2023 г. 
          До крайния срок за получаване на офертите - 16:00 ч. на 05.01.2023 г. е 
постъпила една оферта, а именно:  
 

1. Оферта с вх. № ПО-06-1 от 04.01.2023 г. в 15:42 ч., от фирма „ДЪБРАВА“ ЕАД, 
гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” №8. 
 
         Комисията започна работа в 10:00 ч., съгласно заповедта на Директора, след 
получаване на горепосочената оферта и извлечение от регистъра на входираните 
оферти.  
        На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 
Длъжностните лица, включени в комисията подписаха декларации по чл.21, ал.6 от 
Наредбата.  
 
        При разглеждане на представените документи Комисията констатира следното 
съдържание: 
 



         Кандидат № 1 /фирма/: „ДЪБРАВА“ ЕАД, ЕИК 812117460, със седалище и адрес 
на управление: гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” №8, ет.5, представлявано от Ангел 
Николов Гъбов – в качеството си на изпълнителен директор. 
 
          Представени документи от участника в процедурата:  

1. Заявление – Приложение №2 – да; 
2. Декларация по чл.18, ал.1, т.3, Наредбата - Приложение №3 – да; 
3. Декларация по образец - Приложение №4 – да; 
4. Платежно нареждане за внесена гаранция за участие в размер на 3739.00 лв-да; 
5. Плик "Ценово предложение" - Приложение № 6 – да. 

 
        След цялостен преглед на изискуемите документи, Комисията констатира, че 
офертата на участника е валидна като форма и съдържание, участникът е внесъл  
гаранция за участие, поради което РЕШИ: ДОПУСКА до следващ етап в процедурата: 
фирма „ДЪБРАВА“ ЕАД, гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” №8. 
 
        Мотиви: представени са всички изискуеми документи от участника, съгласно 
изискванията посочени в заповедта и условията на процедурата. Представените 
документи са валидни като форма и съдържание. Комисията пристъпи към отваряне на 
ценовото предложение на участника и констатира: 
 
1. Участникът „ДЪБРАВА“ ЕАД;  ЕИК:  812117460 предлага цена за извършване на 
услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана 
дървесина на временен склад“ за 873 пл.куб.м. дървесина, в размер на: 35 025.00 
/тридесет и пет хиляди и двадесет и пет/ лева без ДДС. 

                                       
2. Цена за извършване на услугата „товарене, транспорт и разтоварване на 
дървесината франко дома на клиента“ на разстояние в двете посоки до 50 км (за 
община Сунгурларе) за 750 пр.куб.м дървесина, в размер на: 17 250.00 /седемнадесет 
хиляди двеста и петдесет/ лева без ДДС. 

                                       
3. Цена за извършване на услугата „товарене, транспорт и разтоварване на 
дървесината франко дома на клиента“  на разстояние в двете посоки до 100 км (за 
община Карнобат) за 750 пр.куб.м дървесина, в размер на: 22 500.00 /двадесет и две 
хиляди и петстотин/ лева без ДДС. 

                                       
         ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА: 74 775.00 /седемдесет и четири хиляди 
седемстотин седемдесет и пет/ лева без включено ДДС.                                                                       

 
         Комисията класира:  
 
        На първо място: Участник № „ДЪБРАВА“ ЕАД, ЕИК 812117460, със седалище 
и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” №8, ет.5, представлявано от 
Ангел Николов Гъбов – в качеството си на изпълнителен директор с предложена обща 
цена 74 775.00 /седемдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и пет/ лева без 
включено ДДС.                
  
      На второ място – класиран няма. 
      Отстранени и недопуснати участници: няма. 



         Настоящият Протокол е изготвен на основание чл.22, ал.19 от Наредба 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, в сроковете, съгласно Заповед № РД-10-8/06.01.2023 г. на Директора на ТП 
„ДГС Карнобат“. 
          
       Комисията приключи своята работа на 06.01.2023 г., като настоящият Протокол, 
заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата се предава на Директора 
на ТП „Карнобат“ за утвърждаване и издаване на заповед за определяне на изпълнител 
за обект № 12306. 
      
      * Забележка: С публикуването на Протокола се приема, че заинтересованите лица и 
участниците в процедурата са уведомени относно отразените в документа 
обстоятелства (съгл. чл.9б, ал.5 от Наредбата).  
         
      Настоящият протокол е изготвен на 06.01.2023 г.  
 
 
 

КОМИСИЯ: 
 
 
 
Председател:..............п...............          (заличени данни на осн. чл. 9б, ал. 3 от Наредбата по 
                                                                                                                                   чл. 95, ал. 1 от ЗГ) 
                  /инж. Стоян Райков/ 
 
 
Членове: 1. .....п...................                                         2. .....п.......................... 
               /Станка Банчева/                                              /Валентина Райчева/ 

(Заличени данни на осн. чл. 9б, ал. 3 от Наредбата по               (заличени данни на осн. чл. 9б, ал. 3 от Наредбата по 
                                                           чл. 95, ал. 1 от ЗГ)                                                                            чл. 95, ал. 1 от ЗГ) 
 

             3. ............п.........................                                4. ...........п............................ 
             /инж. Антония Атанасова/                               /Наталия Недева - Чалъкова/ 
((Заличени данни на осн. чл. 9б, ал. 3 от Наредбата по               (заличени данни на осн. чл. 9б, ал. 3 от Наредбата по 
                                                           чл. 95, ал. 1 от ЗГ)                                                                            чл. 95, ал. 1 от ЗГ) 
 


