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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..ДИМИТЪР ЗАРЕВ) 

 

        Дата на утвърждаване: ……27.01.2022г.… 

 
 

ПРОТОКОЛ №1 
 

Днес, 27.01.2022год.  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 №30/27.01.2022г. на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом” 
гр. Попово, в състав: 
             ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Станислава .. чл. 59 от ЗЗЛД…..  Караманолева -  лесничей 
при ТП ДЛС «Черни Лом»  ; 
             ЧЛЕНОВЕ:   
              1. Ралица.. чл. 59 от ЗЗЛД…..  Тодорова – юрисконсулт при ТП ДЛС «Черни 
Лом»;                 
              2. Ивета .. чл. 59 от ЗЗЛД…..  Димитрова -  РСО - 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: „Възлагане на добива на дървесина, товаренето, транспортирането до 
ТИР станция и претоварването на добита дървесина от горски насаждения, 
разположени в  горски територии – държавна собственост при ТП ДЛС „Черни 
Лом“ гр.Попово, от годишния план за ползване на дървесина за 2022г и при 
изискванията на технологичен план за добив на дървесина,  за обект № 2202 – 
обособен от подотдели: 114 „п“, 127 „о“, 135 „в“, 35 „н“, 22 „д“, 35 „и“, 35 „з“, 35 „к“, 
107 „а“, 107 „д‘‘, 280 „д“, 21 „а“, 83 „о‘‘, 83 „р“, в изпълнение на Заповед 
№19/10.01.2022г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП  
гр.Шумен, разпоредбите на чл.173, ал.2 от Закона за горите и Заповед 
№17/11.01.2022г. на 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” е 
постъпила следната оферта от: 
 

  Кандидат № 1 – «РАФАИЛОВ - ЛЕС» ООД  -  гр. Антоново, ул. «Катя 
Димитрова» №8, депозирал документи за участие с вх.№ 405/26.01.2022 в 13:44 
часа, с подадена оферта за обект №2202 от процедурата – 1 плик. 

      

Съгласно извлечение от  регистъра на офертите се установи, че кандидатът е 
депозира същата в посочения от възложителя срок (26.01.2022г.., 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 горецитираната наредба, и съгласно т.6.6 от Раздел 
6. Изисквания към участниците  за участие и за допускане  в конкурса, от 
утвърдената конкурсна документация, участниците могат да участват лично или 
чрез свой упълномощен представител, като присъствието им не е задължително.  

При откриване на конкурса, комисията установи, че не присъства 
представител на  горепосочения кандидат,  при  провеждане на  публичното 
заседание. 

Комисията пристъпи към проверка на опаковката на кандидата, съдържащ 
оферта,  за съответствието и с изискванията на наредбата и обявените в 
процедурата условия. Комисията се увери, че пликът на единствения участник е 
надписан, съгласно указанията в утвърдената конкурсна документация, същият 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 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 офертата, за извършване 
на проверка на приложените в плика документи за допустимост, съгласно 
изискванията на чл.18 от Наредбата, както следва: 

 

В общият плик на кандидат №1 - «РАФАИЛОВ - ЛЕС» ООД  гр. Антоново се 
установи наличието на следните документи: 

        1. Заявление за участие в откритият конкурс - оригинал по утвърден образец,  за 
обект № 2202; 
       2. Декларация образец  №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, подписана от представляващите 
съответния търговец – 2 бр. – по една за всеки  от управителите на дружеството;  



3 
 

        3. Декларация  образец №3 за информираност и съгласие за обработване на 
лични данни - 1 бр. в оригинал от името на единия от управителите на 
дружеството; 
 

4. Декларация образец № 4 в оригинал - за изпълнение на изискванията, 
поставени от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 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, 
а именно: търговеца да няма задържана гаранция във връзка с прекратен, поради 
виновно неизпълнение договор за възлагане и/или покупко-продажба на дървесина 
по процедури, проведени по реда на чл.10, ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75 от 
НУРВИДГТДОСПДНГП - 1 бр. в оригинал от името на единият от управителите на 
дружеството; 

5. „Ценово предложение”,  поставено в запечатан непрозрачен плик – 1 брой, 
за обект № 2202. 
   

След като разгледа обстойно документите, приложени в офертата на 
кандидат №1, комисията констатира, че същият е представил всички изискуеми и 
необходими документи по съответните образци от утвърдената документация. 
Документите за участие на «РАФАИЛОВ ЛЕС» 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 «РАФАИЛОВ ЛЕС» ООД за обособен обект №2202 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. 

Комисията служебно провери заявените в  Декларация образец №4 
обстоятелства, в изготвения и подържан от „СИДП“ ДП Шумен Публичен електронен 
регистър на договорите и не установи несъответствия. Приложи се разпечатка от 
направената справка. 

 
       Предвид горното, комисията взе единодушно следното 

 
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

 
  ДОПУСКА кандидат №1 «РАФАИЛОВ ЛЕС» ООД  гр.  Антоново, до участие в 
следващия етап на конкурса, а именно отваряне на плик „Ценово предложение”  за 
Обект  № 2202. 
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Председател:…... .. чл. 59 от ЗЗЛД…..  . 

 (инж.Станислава Караманолева) 

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

                            (Ралица Тодорова)                      (Ивета Димитрова) 

 
 

Председателят на комисията обяви гласно приключването на етапа по 
разглеждане на документите и пристъпи към отваряне на Плик „Ценово 
предложение” за обект №2202 на допуснатия кандидат –   «РАФАИЛОВ ЛЕС» ООД.           

Комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” за Обект №2202 на 
Кандидат №1 «РАФАИЛОВ ЛЕС» ООД  гр. Антоново. 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: 146 497.00 лв. ( сто четиридесет и шест 
хиляди четиристотин деветдесет и седем лева) без ДДС, при максимален ресурс 
определен от възложителя за обекта в размер на 146497.00 лева без вкл. ДДС и 
останалите задължителни изисквания по ценовата оферта. 

Комисията пристъпи към класиране на офертата за Обект №2202, на 
основание чл.22, ал.17 от НУРВИДГТ: 

 
Класира на ПЪРВО МЯСТО кандидат №1 - «РАФАИЛОВ ЛЕС» ООД  гр. 

Антоново, с предложена обща крайна цена за извършване на дейността в 
насажденията от обекта в размер на: 146 497.00 лв. ( сто четиридесет и шест хиляди 
четиристотин деветдесет и седем лева) без ДДС. 

На ВТОРО МЯСТО няма класиран кандидат, поради липса на втора подадена 
оферта за участие за обект №2202 от 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  № 2  
 

  I. Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово да СКЛЮЧИ 
ДОГОВОР за изпълнение на дейността с предмет: „Възлагане на добива на 
дървесина, товаренето, транспортирането до ТИР станция и претоварването на 
добита дървесина от горски насаждения, разположени в  горски територии – 
държавна собственост при ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово, от годишния план за 
ползване на дървесина за 2022г и при изискванията на технологичен план за 
добив на дървесина,  за обект № 2202 – обособен от подотдели: 114 „п“, 127 „о“, 
135 „в“, 35 „н“, 22 „д“, 35 „и“, 35 „з“, 35 „к“, 107 „а“, 107 „д‘‘, 280 „д“, 21 „а“, 83 „о‘‘, 
83 „р“, с прогнозно количество от 3417 пл.куб.м.: 
   

За ОБЕКТ  №2202, с класирания на първо място: 
        

«РАФАИЛОВ ЛЕС» ООД  гр. Антоново, ЕИК: 202233025, депозирал оферта с 
вх.№ 405/26.01.2022г., с предложена обща крайна цена за извършване на дейността 
в насажденията от обекта: 146 497.00 лв. ( сто четиридесет и шест хиляди 
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четиристотин деветдесет и седем лева) без ДДС с прогнозно количество от 3417 
пл.куб.м. 
 
  Настоящият протокол съдържа пет страници, се състави 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 – лесничей при ТП ДЛС „Черни Лом”) 

 

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

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

 

                         2……….. чл. 59 от ЗЗЛД…..   

                         ( Ивета Димитрова – РСО - гл.счетоводител при ТП ДЛС „Черни Лом”) 

 


