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УТВЪРДИЛ, 
ДИРЕКТОР на ДГС:........ /п/*......... 
                    (инж. Светозар Мечков)  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
             

Днес, 24 март 2022г. в изпълнение на Заповед №З-07-107 от 24.03.2022г. на Директора на ТП 

„ДГС – Борино” от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС – Борино“ се събра комисия в 

следния състав:                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Октай Алиев  – Заместник директор при ТП „ДГС – Борино”  

          ЧЛЕНОВЕ:  1. Димитринка Измирлиева  – Юрисконсулт при ТП „ДГС – Борино” 

                                  2. инж. Сейди Хърлов – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино” 

                                  3. Николай Диков –– Спец. лес-во – помощник лесничей при ТП „ДГС – Борино” 

                                  4. Байрям Алиев – Касиер - счетоводство при ТП „ДГС – Борино” 

за да проведе обявената със Заповед №З-07-73 от 07.03.2022г. процедура – открит конкурс с 

предмет: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена 

дървесина от Обект №2216 – отдел 35, подотдел „г”, Обект №2217 – отдел 35, подотдел „д” и 

Обект №2218 – отдел 35, подотдел „ж”, включени в КЛФ 2022г. в териториалния обхват на 

дейност на ТП „ДГС – Борино””, и чрез него да извърши оценка на депозираните оферти и класиране 

на кандидатите/участниците в конкурса.  

Председателят на комисията откри процедурата за провеждане на конкурса. Бяха му предоставени 

регистрираните за участие оферти, ведно с извлечение от водения Регистър. 

 

I.ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ/ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

Видно от предоставеното извлечение от Регистъра на офертите на ТП „ДГС-Борино“, в срока, 

определен за подаване на оферти за участие в процедурата е постъпила 1 (един) брой оферта, 

регистрирани  както следва: 

1. "МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД – оферта с рег.№Вх-07-170/23.03.2022г.– 13:26 часа; 

 

 След като членовете на комисията се запознаха с имената на лицата, заявили участие в конкурса 

от предоставеното извлечение на регистъра, същите подписаха 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 (обн. в ДВ, бр.96 от 

06.12.2011 г., изм. и доп. ДВ бр.90 от 16.11.2012г., бр.96 от 2.12.2016г., в сила от 2.12.2016г.) за 

краткост по нататък в протокола “Наредбата“.  

 При започване работата на комисията няма присъстващи представители на участниците. 

 Комисията пристъпи към проверка за наличие на условията на чл.38, ал.4 и 5 от Наредбата във 

връзка с чл.115, ал.1 от ЗГ, и след констатиране, че те са налице, комисията единодушно реши да 

допусне участника до процедурата. 

 

II.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ. 

С оглед на предварително обявените от Възложителя условия, комисията престъпи към отваряне 

на получените пликове с документация за участие и гласно оповестяване на съдържащите се в тях 

документи. 

1. Документи, представени от участника – "МТ ЕНЕРДЖИ" ЕООД: 

• Заявление за участие – по образец  - Приложение № 1; 

• Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от NEPCon Assurance; 

• Декларация за липса на обстоятелства по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на 

дейности в горските територии – по образец - Приложение №2; 

• Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори към дата 

21.03.2022г.; 
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• Копия от свидетелства за правоспособност за работа с БМТ и храсторези на три лица 

(едното с изтекъл срок на валидност) и със специализирана и специална самоходна горска техника 

на едно лице; 

• Копия от свидетелства за регистрация на ЗГТ и от талони за технически прегледи за два броя 

БМТ; 

• Договор за лизинг и копия от свидетество за регистрация на ЗГТ, знак за технически преглед 

и застрахователна полица за един брой колесен трактор; 

• Отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – 3 (три) броя; 

• Копие от пълномощно с нотариална заверка на подписа рег.№483/14.01.2019г. по описа на 

Даниела Върлева, Нотариус в район на действие на РС – Варна, рег.№480 в НК. 

 

Комисията приключи публичното обявяване на представените документи от кандидатите  и 

обсъди редовността им.  

 

 

III.ДОПУСКАНЕ на КАНДИДАТИТЕ ДО ПО НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА. 

След направената проверка по представените документи, комисията констатира: 

Участникът е представил необходимите и изискуемите документи, вярно, пълно и точно 

попълнени, съгласно изискванията на Възложителя и Наредбата, поради което комисията единодушно 

го допуска до по-нататъшно участие в процедурата за посочените от тях обекти. 

 

Комисията обяви публично взетите решения  за допускане до по-нататъшно участие в 

процедурата и пристъпи към отваряне на пликовете с „ценови предложения“ на допуснатия 

участник, както следва: 

 

 

IV. КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2216  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само един  участник, предложил 

цена за изпълнение на дейностите по добив на дървесина, включена в Обект №2216, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в 

лева без ДДС 
Класиране 

1. „МТ Енерджи” ЕООД 10218,75 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни комисията, съобразявайки се с обявения критерий на Директора 

на ТП „ДГС-Борино“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно ценово 

предложение, което е равно на обявената начална цена, единодушно класира за Обект № 2216: 

На първо място – участникът „МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на 

дейността в размер на 10 218,75 лв.(Десет хиляди двеста и осемнадесет лева и седемдесет и пет 

стотинки) без ДДС.  

 

 

2. ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2217  

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само един  участник, предложил 

цена за изпълнение на дейностите по добив на дървесина, включена в Обект №2217, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в 

лева без ДДС 
Класиране 

1. „МТ Енерджи” ЕООД 13164,06 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни комисията, съобразявайки се с обявения критерий на Директора 

на ТП „ДГС-Борино“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно ценово 

предложение, което е равно на обявената начална цена, единодушно класира за Обект № 2217: 
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На първо място – участникът „МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на 

дейността в размер на 13 164,06 лв.(Тринадесет хиляди сто шестдесет и четири лева и шест стотинки) 

без ДДС.  

 

3. ЦЕНОВИ предложения и класиране за Обект № 2218 

Допуснат до разглеждане на ценовите предложения е само един  участник, предложил 

цена за изпълнение на дейностите по добив на дървесина, включена в Обект №2218, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 
Предложена цена в 

лева без ДДС 
Класиране 

1. „МТ Енерджи” ЕООД 7801,59 I-во място 

 

Видно от горе изложените данни комисията, съобразявайки се с обявения критерий на Директора 

на ТП „ДГС-Борино“- „най-ниска предложена цена“, и факта, че е налице само едно ценово 

предложение, което е равно на обявената начална цена, единодушно класира за Обект № 2218: 

На първо място – участникът „МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на 

дейността в размер на 7 801,59 лв.(Седем хиляди осемстотин и един лева и петдесет и девет стотинки) 

без ДДС.  

 

Председателя на комисията обяви конкурса за приключил и пристъпи към оформяне на 

настоящия протокол.  

Протоколът, ведно с цялата документация събрана в хода на провеждане на конкурса, се 

предоставя на Директора на ТП „ДГС–Борино” за одобрение по установения в чл.22, ал.19 от Наредбата 

ред. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п/*…………..       

                             (инж. Октай Алиев)                                           

  

ЧЛЕНОВЕ:  1. …………/п/*…………….           

                     (Димитринка Измирлиева) 

 

                     2. …………/п/*…………….           

                         (инж. Сейди Хърлов)                                 

         

                     3. …………/п/*…………….       

                 (Николай Диков) 

 

                    4. …………/п/*…………….    

                             (Байрям Алиев)  

 

 
                     *налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

 (Регламент (ЕС) 2016/679)  

 


