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„Североизточно държавно предприятие” ДП 

ТП  ДЛС ” Черни Лом ” гр.Попово 
7800  гр. Попово, бул. ”Михаил Маджаров”  № 68, 

тел.0608/4 20 47, e-mail:dls.cherni_lom@dpshumen.bg 

  
 
     

  

 
                                                                          УТВЪРДИЛ: … чл.59 от ЗЗЛД......... 

                                                          (инж. АТАНАС ДИМИТРОВ) 
 

                                                                                         Вр.И.Д. Директор ТП ДЛС  ”Черни Лом“  

                                                     
                                                                                          Дата на утвърждаване: 09.11.2021 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ №1 
 
      Днес, 09.11.2021 г. комисия, назначена със Заповед №313/09.11.2021г. на вр. 

изпълняващ длъжността Директор на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Радостина Иванова– специалист лесовъдство при ТП ДЛС 

„Черни Лом”  

 ЧЛЕНОВЕ: 

1. Ралица Тодорова –  юрисконсулт  при  ТП ДЛС ,,Черни Лом'' гр. Попово 

2. Юлиан Илиев –зам.гл.счетоводител в ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово 
  

        се събра на заседание от 10:00 часа в заседателната зала към административната сграда 
на ТП ДЛС „Черни Лом” - гр. Попово, обл. Търговище, бул. „Михаил Маджаров“ № 68, за 
определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на дейности в ДГТ, с предмет: 
„Извършване на механизирано почистване на площи за залесяване и механизирана 
подготовка на почвата за залесяване в горски насаждения, разположени в горски 
територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“, 
обособени в обекти както следва: Обект № 1 „Механизирано почистване на площта от 
издънки и храсти, изораване на дълбочина 30-35см и дисковане на площите в отд. 74-
1, 183-3, 191-2, 233-4, 314-1 и отваряне на дупки с тракторен свредел в отд. 74-1“ и 
Обект № 2 „Извършване на механизирано почистване на площта от издънки и храсти, 
изкореняване на пънове, избутване на изкоренени пънове до 100м.,подравняване на 
площта с булдозерна дъска, изораване и дисковане на площта в отд. 401-б,401-в и 401-
г“.  
         Заседанието на комисията протича при прилагане на нормативните разпоредби на 
чл.25 и чл.26 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. 
      Процедурата чрез „ДОГОВАРЯНЕ“ е открита със Заповед № 296/29.10.2021г. на вр. изп. 
длъжността директор на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, във връзка с издадена Заповед 
№427/08.10.2021г. на Директора на «Североизточно държавно предприятие» ДП гр. Шумен, 
за възлагане на дейности по чл.10, ал.1, т.8 по реда на чл.15 и сл. от Наредба за условията и 
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реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и Заповед 
№199/25.08.2021г. за обект №1 и Заповед №200/25.08.2021г. за обект №2 за прекратяване 
на същите на основание чл.23, ал.1, т.2 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от посочената Наредба. 
      Присъстваха всички членове на комисията.  
      Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на 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 и условията за провеждане на 
процедурата.   
       В 10:00 часа на комисията бе представен входящ регистър, представляващ списък с 
кандидатите и представените от тях документи, след което същата започна своята работа 
по изпълнение на задълженията си по чл.26 от посочената Наредба. 
       Съгласно представеното от председателя на комисията извлечение от входящ регистър 
на предложенията на кандидатите, комисията констатира, че в указания от възложителя 
срок за депозиране на оферти: 08.11.2021г.–16:00 ч. в деловодството на ДЛС ”Черни Лом” са 
постъпили оферти за обявената процедура от следните кандидати: 
       Кандидат № 1 – ЕТ „КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“ с. Славяново, общ. Попово, ул. 
«Т.Бъчваров» №16, депозирал документи за участие с вх.№ 3541/05.11.2021г. в 11:30 часа, 
с подадена оферта за обект №1 и обект №2  от процедурата – 1 плик. 

     Съгласно регистъра на офертите се установи, че кандидат №1 е депозирал същата в 
посочения от възложителя срок. 
     Членовете на комисията декларираха в писмен вид обстоятелствата, посочени в чл.25, 
ал.8 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, които декларации се прибавят към документацията на процедурата. 
      При откриване на процедурата, комисията установи, че присъства представител на 
кандидат №1 и същия се представлява от лицето Юмюгюл Алиева Ферадова в качеството си 
на управител на фирма ЕТ „КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“. 
      Комисията като провери самоличността на явилия се представител на кандидата и 
представителната му власт и увери, че всичко е редовно, пристъпи към първия етап на 
процедурата, включващ отваряне на офертите, разглеждане на представените документи и 
допускане/отстраняване за/от участие.   
      Комисията направи проверка на опаковката на кандидата от външна страна, съдържаща 
офертата, за съответствието й с изискванията на наредбата и обявените в процедурата 
условия. Комисията се увери, че представеният плик на кандидата е надписан, съобразно 
указанията за провеждане на договарянето, същия е в запечатана непрозрачна опаковка, с 
ненарушена цялост, с отбелязан пореден входящ номер, дата и час на получаване. При тези 
данни, комисията приема, че не са налице несъответствия с предварително обявените 
условия и пристъпи към отваряне на офертата за извършване на проверка на приложените 
в нея документи за допустимост. 
        В общият плик на кандидат №1 ЕТ „КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“ се установи 
наличието на следните документи: 

      1. Заявление за участие – оригинал по утвърден образец за обект №1 и обект №2 , 

подписано и подпечатано от кандидата - 1бр., 1 стр.; 

       2.  Декларация № 1 в оригинал, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т.3 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 – 1 бр., подписана от управителя на фирмата;  

      3. Декларация №2 за информираност и съгласие за обработване на лични данни в 

оригинал -1 бр.; 

      4. „Ценово предложение” – в запечатан непрозрачен плик 1бр. за обект №1 и 1 бр. за 

обект №2. 
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      Комисията извърши справка относно актуалното състояние на участника в Търговския 

регистър към Агенцията по вписвания - не се установи различие в посочените данни от 

участника и данните за него от регистъра. 

       Комисията служебно провери постъпването на гаранцията за участие на кандидата да е 

реално и в пълен размер по сметката на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово – същата е 

постъпила в срок и  в  пълен размер по сметката на стопанството. 

       Всяка справка е удостоверена с разпечатка от съответния регистър и е приложена към 

преписката в процедурата, като неразделна част от нея. 

       Комисията след обстоен преглед на приложените документи установи, че кандидат №1 е 

представил всички изискуеми и необходими документи по съответните образци от 

утвърдената документация, отговаря на всички предварително обявени условия на 

възложителя при провеждане на процедурата и на приложимите разпоредби на 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. Не са 

налице основания за отстраняване на кандидат №1 от процедурата по чл.26, ал.2 от 

посочената Наредба. 

      Предвид горното, комисията взе единодушно следното 

 
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

 
     1. ДОПУСКА кандидат №1 ЕТ „КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“ до участие в следващия 

етап на процедурата, а именно отваряне на плик „Ценово предложение”  за Обект  №1 и 

плик „Ценово предложение” за обект №2. 

 
Председател:…...... чл.59 от ЗЗЛД … 

                    (инж. Радостина Иванова– специалист лесовъдство) 

 
Членове:  1…… чл.59 от ЗЗЛД....             

                   (Ралица Тодорова - юрисконсулт  )  

  

                    2…… чл.59 от ЗЗЛД …… 

                   (Юлиан Илиев - зам.гл.счетоводител) 

 
         С отваряне и разглеждане на документите за участие на регистрирания и присъстващ 
на договарянето кандидат приключи първия етап на процедурата. 
       Комисията пристъпи към провеждане на втория етап на процедурата-провеждане на 
закрити преговори с кандидата по представеното от него първоначално предложение по 
критериите за оценка и класация и приемане на окончателно предложение по критериите 
за оценка и класация. 
       Комисията покани кандидат №1 ЕТ „КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“ с. Славяново за 
започване на преговорите по договаряне относно предложената от кандидата цена. 
        В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.4, изречение второ 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, направеното 
предложение и постигнатите договорености с кандидата са описани в отделен протокол, 
който е подписан от членовете на комисията и от представляващия съответния кандидат и 
представлява неразделна част от настоящия протокол. 
       След приключване на преговорите с кандидат №1, комисията пристъпи към третия и 
последен етап на процедурата - оценка и класиране на офертите. 
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       Комисията в закрито заседание извърши оценка и класира офертата на кандидата по 
обявения критерий- предложена най-ниска обща крайна цена за обектите в български лева 
без ДДС. 
       С оглед на гореизложеното, комисията  единодушно реши : 
      За ОБЕКТ №1 на ПЪРВО МЯСТО  класира и определя за изпълнител на дейността 

„Механизирано почистване на площта от издънки и храсти, изораване на дълбочина 30-

35см и дисковане на площите в отд. 74-1, 183-3, 191-2, 233-4, 314-1 и отваряне на дупки с 

тракторен свредел в отд. 74-1“ кандидат №1 ЕТ „КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“ със 

седалище и адрес на управление: с. Славяново, общ. Попово, ул. «Т.Бъчваров» №16, ЕИК: 

125043697, представлявано от Юмюгюл Алиева Ферадова в качеството й на управител на 

фирмата, при предложена обща крайна цена за извършване на дейността от 4520.00 лв. 

(четири хиляди, петстотин и двадесет лева) без ДДС. 

      За ОБЕКТ №2 на ПЪРВО МЯСТО  класира и определя за изпълнител на дейността 

„Извършване на механизирано почистване на площта от издънки и храсти, изкореняване на 

пънове, избутване на изкоренени пънове до 100 м., подравняване на площта с булдозерна 

дъска, изораване и дисковане на площта в отд. 401-б,401-в и 401-г“ кандидат №1 ЕТ 

„КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“ с ЕИК: 125043697, при предложена обща крайна цена за 

извършване на дейността от 7658.00 лв. (седем хиляди, шестстотин петдесет и осем лева) 

без ДДС. 

 

        На второ място няма класирани кандидати поради липса на подадени оферти. 

        Няма отстранени от участие за обектите кандидати. 

         В открито заседание, председателят на комисията съобщи резултата от проведения 

преговор и класирането на офертата на участника в процедурата за обект №1 и обект №2. 

        С това приключи работата на комисията и председателят закри заседанието. 

        Настоящият протокол съдържа пет страници, състави се в един екземпляр и се подписа 

от всички членове  на комисията.  

         Няма член от комисията, който да е изразил особено мнение. 

         Неразделна част от същия са всички описани в него документи.  

        Протокол №1 ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на 
договарянето се предават на вр. изп. дл. директор на ТП ДЛС „Черни Лом“ за утвърждаване 
на основание чл.26 ал.7 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. 

КОМИСИЯ:  

 

Председател:….... чл.59 от ЗЗЛД ….. 

  (инж. Радостина Иванова– специалист лесовъдство при ТП ДЛС „Черни Лом”) 

 

Членове:      1.… чл.59 от ЗЗЛД ….. 

             (Ралица Тодорова - юрисконсулт при ТП ДЛС „Черни Лом”) 

 

                         2.… чл.59 от ЗЗЛД ….. 

                           (Юлиан Илиев – зам.гл.счетоводител при ТП ДЛС „Черни Лом”) 


