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                     МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
                  „ СЕВЕРОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ “  ДП 
                    ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  „ЧЕРНИ ЛОМ“  

                     7800 гр.Попово, бул.”Михаил Маджаров” № 68, тел.0608/4 20 47, 

                              факс 0608/4 41 05,  e-mail:dls.cherni_lom@dpshumen.bg 

 

               
 
                                                 УТВЪРДИЛ:       

                                   ДИРЕКТОР ТП ДЛС ”Черни Лом“ гр. Попово ……..чл.59 от ЗЗЛД…… 

                                                                                             (инж.ПЕТЪР ПЕТРОВ) 

 

                     Дата на утвърждаване: 17.11.2021г. 

 
 

ПРОТОКОЛ №1 
 
         Днес, 16.11.2021 год.  назначена комисия на основание чл. 21, ал.1 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 със Заповед №324/16.11.2021г. на директора на ТП ДЛС „Черни 

Лом” гр. Попово, в състав: 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Станислава Илиева Караманолева на длъжност 

специалист лесовъдство при ТП ДЛС «Черни Лом»  гр. Попово 

             ЧЛЕНОВЕ:   

              1. Ралица Георгиева Тодорова – юрисконсулт при ТП ДЛС «Черни Лом»                  

              2. Юлиан Славчев Илиев - зам.гл.счетоводител при ТП ДЛС «Черни Лом»  

  

       се събра на заседание от 10:00 часа в заседателната зала към административната 
сграда на ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, бул. „Михаил Маджаров“ № 68, за определяне 
на изпълнител и възлагане изпълнението на дейности по ползване на дървесина от 
горски насаждения, разположени в държавни горски територии, стопанисвани и 
управлявани от ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, с предмет: „Извършване на добив 
на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, 
разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на 
добитата дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване 
на дървесината от годишния план за ползване 2021 год. от горски насаждения, 
разположени в ДГТ в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово“ за 
обект № 2112 – обособен от подотдели: 17-п и 96-а;  обект № 2113 – обособен от 
подотдели:352-б, 354-а, 354-б и обект № 2114 с подотдели: 20-и; 25-б; 25-в; 354-г, 
в изпълнение на Заповед №456/29.10.2021г. на Директора на „Североизточно 
държавно предприятие“ ДП  гр.Шумен, разпоредбите на чл.173, ал.2 от Закона за 
горите и Заповед №303/01.11.2021 г. на вр. изп. дл. директор на ТП ДЛС “Черни Лом” 
гр.Попово, чрез открит конкурс за възлагане на дейности по чл.10, ал.1, т.1 и т.3 по 
реда на чл.15-22 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.  
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      Присъстваха всички членове на комисията. 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.22 от посочената Наредба. 
       От представения входящ регистър, комисията установи, че към изтичане на 
крайния срок за депозиране на същите, в деловодството на ТП ДЛС  „Черни Лом” са 
постъпили следните оферти: 
       Кандидат № 1 – «БГ-ГРУП» ООД  -  гр. Попово, бул. «България» №182, депозирал 
документи за участие с вх.№ 3636/12.11.2021 г. в 08:13 часа, с подадена оферта за 
обект №2113 от процедурата – 1 плик; 

       Кандидат № 2 – «РАФАИЛОВ - ЛЕС» ООД  -  гр. Антоново, ул. «Катя Димитрова» 
№8, депозирал документи за участие с вх.№ 3666/15.11.2021г. в 10:55 часа, с 
подадена оферта за обект №2112 и обект №2114 от процедурата – 1 плик. 

     Съгласно регистъра на офертите се установи, че кандидатите са депозирали 

същите в посочения от възложителя срок (15.11.2021г., час: 16:00). 

     Членовете на комисията декларираха в писмен вид обстоятелствата, посочени в 

чл.21, ал.6 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. 

       На основание чл.22, ал. 2 от същата и съгласно т.6, подточка 6.6. от конкурсните 

условия на процедурата, участниците могат да участват лично или чрез свой 

упълномощен представител, като присъствието им не е задължително.  

      При откриване на конкурса, комисията установи, че не присъстват представители 

на посочените кандидати в проведеното публично заседание. 

      Комисията пристъпи към проверка на опаковките на кандидатите, съдържащи 
офертите за съответствието им с изискванията на наредбата и обявените в 
процедурата условия. Комисията се увери, че пликовете на двамата кандидати са 
надписани, съгласно указанията в утвърдената конкурсна документация, същите са 
в запечатани непрозрачни опаковки, 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 в изпълнение 
разпоредбите на чл.22, ал.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,  
пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване за извършване 
на проверка на приложените в тях документи за допустимост, съгласно 
изискванията на чл.18 от Наредбата, както следва: 
        В общият плик на кандидат №1 «БГ-ГРУП» ООД гр. Попово се установи 
наличието на следните документи: 

      1. Заявление за участие – оригинал по утвърден образец за обект № 2113; 

       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 

дружеството;  
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      3. Декларация №3 за информираност и съгласие за обработване на лични данни 

в оригинал -1 бр.; 

      4. „Ценово предложение” – в запечатан непрозрачен плик, съгласно т. 5.3 от  

утвърдените конкурсни условия. 

      След като разгледа обстойно документите, приложени в офертата на кандидат 

№1, комисията констатира, че същия е представил всички изискуеми и необходими 

документи по съответните образци от утвърдената документация. Документите за 

участие на «БГ-ГРУП» ООД отговарят на всички предварително обявени условия на 

възложителя при провеждане на конкурса 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 участника 

по чл.22, ал.4 от посочената Наредба. 

      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 

кандидат №1 по сметката на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово. Гаранцията за участие 

на «БГ-ГРУП» ООД за обособен обект №2113 е реално постъпила и в пълен размер по  

банковата сметка на стопанството. 

       Комисията служебно провери в електронния регистър на ИАГ относно 
актуалността на регистрацията на участника по чл.235 и чл.241 от Закона за горите 
участникът отговаря на поставените изисквания. Приложи се разпечатка от 
направената справка. 
       Предвид горното, комисията взе единодушно следното 

 
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

 
      ДОПУСКА кандидат №1 «БГ-ГРУП» ООД  гр. Попово до участие в следващия етап 

на конкурса, а именно отваряне на плик „Ценово предложение”  за Обект  № 2113. 

 
Председател:…........ чл.59 от ЗЗЛД ……  (инж.Станислава Караманолева) 

 
Членове:  1……… чл.59 от ЗЗЛД........            2……… чл.59 от ЗЗЛД ……                                                   

                            (Ралица Тодорова)                      (Юлиан Илиев) 

 
       При прегледа на документите, депозирани в основната опаковка на кандидат 

№2 «РАФАИЛОВ - ЛЕС» ООД  гр. Антоново, комисията установи наличие на: 

        1. Заявление за участие в откритият конкурс - оригинал по утвърден образец за 

обект № 2112 и обект №2114; 

       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 
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дървесина и недървесни горски продукти, подписана от представляващия 

съответния търговец – 1 бр. от единият от управителите на дружеството;  

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

- 1 бр. в оригинал от името на единият от управителите на дружеството; 

       4. „Ценово предложение” – в запечатани непрозрачни пликове – 2 броя общо, по 

един за всеки заявен обект. 

       Комисията извърши справка относно актуалното състояние на участника 

«РАФАИЛОВ - ЛЕС» ООД в Търговския регистър към Агенцията по вписвания - не се 

установи различие в посочените данни от участника и данните за него в регистъра. 

       Комисията служебно провери в електронния регистър на Изпълнителната 
агенция по горите, относно актуалността на регистрацията на участника по чл.235 и 
чл.241 от Закона за горите. Участникът отговаря на поставените изисквания, в 
подкрепа на което е приложена разпечатка от направената справка. 
      При обстойно разглеждане на документите, приложени в офертата на «РАФАИЛОВ 

- ЛЕС» ООД, комисията констатира, че кандидат №2 е приложил в офертата си 

необходимите за участие декларации (образци), но не са представени от всички 

лица, представляващи участника съгласно Търговския закон – изискване по 

приложимите разпоредби на чл.18, ал.3 и ал.4, 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.     

       Комисията служебно провери постъпването на гаранциите за участие на 

«РАФАИЛОВ - ЛЕС» ООД за кандидатстваните от него обекти да са реално постъпили и 

в пълен размер по сметката на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово. Гаранцията за 

участие, вносима от «РАФАИЛОВ ЛЕС» ООД за обект №2112 е постъпила в изискуемия 

срок по банковата сметка на стопанството, но не в посоченият от възложителя 

размер от 3895,95 лева. Видно от приложената към конкурсната преписка 

разпечатка за постъпила по сметката на стопанството гаранция за участие от 

«РАФАИЛОВ - ЛЕС» ООД за обект №2112, същата е в размер на 2041,35 лева, което не 

отговаря на изискванията на възложителя. Гаранцията за участие за обект №2114, 

постъпила от «РАФАИЛОВ - ЛЕС» ООД е в размер на 2303.55 лева, видно от 

направената счетоводна справка, която също е в непълен размер съгласно 

посочената такава в утвърдените от възложителя условия за участие в конкурсната 

процедура. 

        Поради гореизложените обстоятелства, кандидат №2 «РАФАИЛОВ - ЛЕС» ООД не 

отговаря на всички предварително обявени условия на възложителя при 

провеждане на конкурса 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, 

при което са налице основания за отстраняване на същия от по-нататъшно участие в 

процедурата за Обект №2112 и Обект №2114. 

      Предвид горното, комисията взе единодушно следното 

 
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 
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      1.НЕ ДОПУСКА кандидат №2 «РАФАИЛОВ - ЛЕС» ООД до участие в следващия 
етап на конкурса, а именно отваряне на плик „Ценово предложение”  за Обект  № 
2112 и Обект №2114. 

      2.Оставя без разглеждане ценовите предложения на кандидат №2 за Обект  № 
2112 и Обект №2114. 
      3. Отстранява от откритият конкурс участник «РАФАИЛОВ - ЛЕС» ООД гр. 
Антоново, подал оферта за участие за обекти с №2112 и №2114, на основание чл.22, 
ал.4, 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. 
     
 
Председател:…........ чл.59 от ЗЗЛД ……  (инж.Станислава Караманолева) 

 
Членове:  1……… чл.59 от ЗЗЛД.......                   2……… чл.59 от ЗЗЛД ……                                                   

                        (Ралица Тодорова)                      (Юлиан Илиев) 

 
        Председателят на комисията обяви гласно приключването на етапа по 

разглеждане на документите и пристъпи към отваряне на Плик „Ценово 

предложение” за обект №2113 на допуснатият кандидат - «БГ-ГРУП» ООД . 

        Комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” за Обект №2113 на 
Кандидат №1 «БГ-ГРУП» ООД гр. Попово. При отваряне на посоченият плик, 
комисията констатира наличие на подписано и подпечатано от представителя по 
регистрация на участника ценово предложение в оригинал -1 стр.,  а именно: 

       Предлагана обща крайна цена от участника за извършване на дейността в 
насажденията от обекта, изписана словесно: 66867.00 лв. (шестдесет и шест хиляди, 
осемстотин шестдесет и седем лева) без ДДС, при максимален ресурс определен от 
възложителя за обекта в размер на 66867.00 лева без вкл. ДДС и останалите 
задължителни изисквания по ценовата оферта. 
      Комисията пристъпи към класиране на офертата за Обект №2113. Комисията 

класира на основание чл.22, ал.17 от НУРВИДГТ: 

       На ПЪРВО МЯСТО кандидат №1 «БГ-ГРУП» ООД гр. Попово, с предложена обща 

крайна цена за извършване на дейността в насажденията от обекта в размер на 

66867.00 лв. (шестдесет и шест хиляди, осемстотин шестдесет и седем лева) без ДДС. 

      На ВТОРО МЯСТО няма класиран кандидат, поради липса на втора подадена 
оферта за участие за обект №2113 в конкурса. 
 

       С оглед на така посочените по –горе обстоятелства, комисията взе следното 

 

П Р О Т О К О Л Н О  Р Е Ш Е Н И Е  № 3  

 

      I. Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово да СКЛЮЧИ ДОГОВОР 

за изпълнение на дейността с предмет: Извършване на добив на дървесина, 

съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата 

дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на 
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дървесината от годишния план за ползване 2021 год. от горски насаждения, 

разположени в ДГТ в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово“ с 

прогнозно количество за сеч, извоз и рампиране до временен склад лежаща маса от 

1534 пл.куб.м.: 

       За ОБЕКТ  №2113 с класирания на първо място: 
       «БГ-ГРУП» ООД гр. Попово, ЕИК: 125543133, депозирал оферта с вх.№ 

3636/12.11.2021г. с предложена обща крайна цена за извършване на дейността в 

насажденията от обекта: 66867.00 лв. (шестдесет и шест хиляди, осемстотин 

шестдесет и седем лева) без вкл. ДДС и общо прогнозно количество дървесина, 

която следва да се добие в обекта от 1534 пл.куб.м. 

 

        II. Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово в качеството му на 
Възложител да прекрати открития със Заповед №303/01.11.2021г. открит 
конкурс за възлагане изпълнението на дейности по смисъла на чл.10, ал.1, т.1 и 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, за обособени обекти №№2112 и 2114, с общо 
прогнозно количество за сеч и извоз на лежаща маса в обектите от 3779 пл.м3, на 
основание чл.24, ал.1, т.2, във връзка с чл.22, ал.4, 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. 
 
          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 

конкурса се предават на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ за утвърждаване 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. 

 

КОМИСИЯ:  

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

(инж.Станислава Караманолева – спец.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”) 


