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С ЕВЕРО И З ТО Ч Н О Д Ъ РЖ А ВН О П РЕД П РИ Я ТИ Е
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО -НОВИ ПАЗАР”
Адрес:гр. Нови пазар, ПК 9900, ул.„Цар Освободител“№44, e-mail:dgs.novi_pazar@dpshumen.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР ТП ДГС:..........п.................
/ инж. .............../
дата:13.12.2016г

В настоящия протокол – препис са заличени личните данни на субектите на процедурата,
съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД.
ПРОТОКОЛ
Днес,12.12.2016г. комисия назначена със Заповед № 86/12.12.2016 г. на
Директора на ТП „ДГС Нови пазар” в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:инж................. – зам. директор при ТП ДГС Нови пазар,
СЕКРЕТАР: инж.....................–експерт при ЦУ на СИДП ДП Шумен
ЧЛЕНОВЕ: ..................... – р-л счетоводен отдел
при ТП ДГС –
Нови пазар.
2.инж.............. – адвокат при ШАК
3........... –лесничей при ТП ДГС Нови пазар, се събра на заседание от
10,00 часа в сградата на ТП „ДГС Шумен“, да проведе първа по ред тръжна
сесия за определяне на купувач за прогнозно количество стояща дървесина на
корен от: Обект 1, Позиция №1, отдел: 251/д, с прогнозно количество от 1081
пл. м. куб.; Позиция №2, отдели: 397/в; с прогнозно количество от 1426 пл.
м. куб; Позиция №3, отдели: 74/д; 79/г; 87/б; 87/ж; 254/е; 323/б; 327/г ; с общо
прогнозно количество от 1179 пл. м. куб; Позиция №4, отдел и: 333/в; 380/а;
381/л; 382/е; 403/е с общо прогнозно количество от 1018пл. м. куб; Позиция
№5, отдели: 314/и; 416/а, с общо прогнозно количество от 1212пл. м. куб; от
Държавни горски територии( ДГТ) в района на дейност на ТП „ДГС Нови
пазар“ - ПП 2017 год., съгласно Заповед № 82/25.11.2016 г. на Директора на ТП
„ДГС Нови пазар“, чрез търг с явно наддаване по реда на чл.55 - 61 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии-държавна и общинска собственост, и за по лзването на
дървесина и недървесни горски продукти и при условията на чл.115 от Закона
за горите и
чл. 38 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дърве сина и недървесни горски продукти
(обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90
от 16.11.2012 г.)
Присъстваха всички членове на комисията.
Съобщено бе, че са валидни разпоредбите 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 и условията за провеждане на процедурата.
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От представения регистър на офертите, комисията установи, че к ъм
изтичане на крайния срок за депоз иране в деловодството на ТП ДГС ”Шумен”,
оферти са депозирани от следните кандидати:
І. Кандидат №1 ЕООД „Борлес 66”, гр.Каспичан, депозирал оферта за
участие за: Обект №1, Позиция №4.
При откриване на процедурата се
установи, че присъства надлежно упълномощен представител на кандидата .
ІІ. Кандидат №2. ЕООД ” Форет” гр.Нови пазар, депозирал оферта за
участие за: Обект №1, Позиции №1, №2, №3, №4 и №5. При откриване на
процедурата се установи, че присъства представител на кандидата- управителя
лично.
ІІІ. Кандидат №3 ЕООД „Бинго-2015”, гр.Нови пазар, депозирал оферта
за участие за: Обект №1, Позиции №1 и №5. При откриване на процедурата се
установи, че присъства представител на кандидата - управителя лично.
ІV.Кандидат №4. ЕООД ”Милениум 2002” гр.Нови пазар, депозирал
оферта за участие за: Обект №1, Позиции №1, №2, №3, №4 и №5. При
откриване на процедурата присъства представител на кандидата -надлежно
упълномощен представител
V.Кандидат №5 ЕООД „Янан Янкул”, гр.нови пазар, депозирал оферта
за участие за: Обект №1, Позиции №1, №2, №3, №4 и №5. При откриване на
процедурата присъства представител на кандидата -управителя лично.
Комисията пристъпи отваряне на офертите на кандидатите и проверка на
документите за допускане в етапа на явното наддаване като в плик „А” на
Кандидат №1 ЕООД „Борлес 66”, гр.Каспичан, се установи наличието на
следните документи:
1.Заявление за участие в търга за Обект №1, Позиция №4. .
2.Копие от фактура за закупена документация за участие в процедурата за
обекта.
3.Удостоверение
за
актуално
съдебно
състояние
от
Агенция
по
вписванията – заверено копие, като комисията при провеждане на процедурата
провери служебно в търговския регистър актуалното състояние на кандидата
към датата на провеждане на търга , включително и за изпълнение на
изискването на чл.115 от ЗГ и чл.38, 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и
доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.) .
4.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл.58, ал.1 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 - по образеца към документацията - оригинал.
5.Копие от удостоверение за регистрация на търговеца към регистъра на
ИАГ за изпълнение на дейности по предоставяне на ползвания от ГФ, като
комисията при провеждане на процедурата провери служебно в регистъра на
ИАГ актуалността на удостоверението на кандидата към датата на провеждане
на търга.
6.Декларация №2 за декларирани обстоятелства по приключили договори
за извършване на дейности в едногодишния срок от датата на провеждане на
процедурата с приложени препоръки от съответното ТП ДГС - 2листа.
7.Декларация №3- списък по образеца към документацията, доказваща
техническата обезпеченост на кандидата със собствена техника, съгласно
изискванията на условия с приложени към тях:
-Заверено
от
кандидата
извлечение
от
балансовите
сметки
или
счетоводните книги за ДМА, относно притежаваната от кандидата минимален
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брой СОБСТВЕНА техника, съгласно изискванията на условията, осигуряваща
извършване на дейността;
-Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ - заверени
копия;
-Талони за преминал технически преглед на същата пред КТИ – заверени
копия. – 16 листа- заверени копия
8.Декларация №5-списък
по образеца към документацията, до казващ
обезпечеността на кандидатът с квалифицирани работници и служители за
изпълнение на съответния вид дейност с приложени към нея:
-Справка за актуалното състояние на всички действащи договори,
удостоверение за декларирани данни по чл. 62, ал. 5 от КТ , издадено по ТД НАП
на служителите и работниците на кандидата, отговарящи за извършване на
дейността в ДГТ,
в бройки съответстващи на изискуемия минимален брой
техника за извършване на дейността с приложени заверени копия от следните
документи:
- свидетелства за придобита правоспособност за работа с БМТ, техника за
извоз, техника за рампиране, удостоверяващи образованието и професионалната
квалификация на тези служители и работници на кандидата и удостоверение за
регистрация на лицензирания лесовъд. – 9листа- заверени копия.
9.Декларация №6 по образеца към документацията, че участникът
притежава необходимо количество специализирано техническо оборудване по
брой комплекти, в състояние, количество, качество и вид отговарящ на
изискванията.
10. Заверено копие от Заявление по чл. 38, 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и
доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.), във връзка с чл. 115, ал. 1, т. 1 от ЗГ –
представено в срок до 01.10.2016 г. в ТП ДГС Нови пазар.
11.Копие от документи за внесени гаранции за участие за Обект №1,
Позиция №4.
12.Декларация №7 относно запознаване с естеството на работа и
приемане условията на проектодоговора.
13.Декларация №8 относно наличие на мощности за преработка на
дървесина на територията на ДГС/ДЛС с приложени доказателства за
регистрирана производствена марка и монтир ана система за видеонаблюдение– 5
листа.
14.Декларация №9, че няма да използва подизпълнители .
15.Копие на пълномощно
Комисията пристъпи отваряне на
плик „А” на Кандидат №2. ЕООД
”Форет” гр.Нови пазар, депозирал оферта за участие за: Обект №1, Позиции
№1, №2, №3, №4 и №5.
1.Заявление за участие в търга за Обект №1, Позиции №1 , №2, №3, №4 и
№5.
2.Копие от фактура за закупена документация за участие в процедурата за
обекта.
3.Удостоверение
за
актуално
съдебно
състояние
от
Агенция
по
вписванията – заверено копие, като комисията при провеждане на процедурата
провери служебно в търговския регистър актуалното състояние на кандидата
към датата на провеждане на търга , включително и за изпълнение на
изискването на чл.115 от ЗГ и чл.38, 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
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продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и
доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.) .
4.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл.58, ал.1 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 - по образеца към документацията - оригинал.
5.Копие от удостоверение за регистрация на търговеца към регистъра на
ИАГ за изпълнение на дейности по предоставяне на ползвания от ГФ, като
комисията при провеждане на процедурата провери служебно в регистъра на
ИАГ актуалността на удостоверението на кандидата към датата на провеждане
на търга.
6.Декларация №4 за декларирани обстоятелства по неизвършване на
дейности в едногодишния срок от датата на провеждане на процедурата.
7.Декларация №3- списък по образеца към докуме нтацията, доказваща
техническата обезпеченост на кандидата със собствена техника, съгласно
изискванията на условия с приложени към тях:
-Заверено
от
кандидата
извлечение
от
балансовите
сметки
или
счетоводните книги за ДМА, относно притежаваната от кандидат а минимален
брой СОБСТВЕНА техника, съгласно изискванията на условията, осигуряваща
извършване на дейността;
-Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ - заверени
копия;
-Талони за преминал технически преглед на същата пред КТИ – заверени
копия. – 8 листа- заверени копия
8.Декларация №5-списък
по образеца към документацията, доказващ
обезпечеността на кандидатът с квалифицирани работници и служители за
изпълнение на съответния вид дейност с приложени към нея:
-Справка за актуалното състоян ие на всички действащи договори,
удостоверение за декларирани данни по чл. 62, ал. 5 от КТ, издадено по ТД НАП
на служителите и работниците на кандидата, отговарящи за извършване на
дейността в ДГТ,
в бройки съответстващи на изискуемия минимален брой
техника за извършване на дейността с приложени заверени копия от следните
документи:
- свидетелства за придобита правоспособност за работа с БМТ, техника за
извоз, техника за рампиране, удостоверяващи образованието и професионалната
квалификация на тези служи тели и работници на кандидата и удостоверение за
регистрация на лицензирания лесовъд. – 8листа- заверени копия.
9.Декларация №6 по образеца към документацията, че участникът
притежава необходимо количество специализирано техническо оборудване по
брой комплекти, в състояние, количество, качество и вид отговарящ на
изискванията.
10. Заверено копие от Заявление по чл. 38, 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и
доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.), във връзка с чл. 115, ал. 1, т. 1 от ЗГ –
представено в срок до 01.10.2016 г. в ТП ДГС Нови пазар – 2 листа.
11.Копие от документи за внесени гаранции за участие за Обект №1,
Позиции №1, №2, №3, №4 и №5.
12.Декларация №7 относно запознаване с естеството на работа и
приемане условията на проектодоговора.
13.Декларация №8 относно наличие на мощности за преработка на
дървесина на територията на ДГС/ДЛС с приложени доказателства за
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регистрирана производствена марка и монтирана система за видеонаблюдение –
3 листа.
14.Декларация №9, че няма да използва подизпълнители .
Комисията пристъпи отваряне на
плик „А” на Кандидат №3 ЕООД
„Бинго-2015”, гр.Нови пазар, депозирал оферта за участие за: Обект №1,
Позиции №1 и №5 където установи наличието на следните документи:
1.Заявление за участие в търга за Обект №1, Позиции №1 и №5. .
2.Копие от фактура за закупена док ументация за участие в процедурата за
обекта.
3.Удостоверение
за
актуално
съдебно
състояние
от
Агенция
по
вписванията – заверено копие, като комисията при провеждане на процедурата
провери служебно в търговския регистър актуалното състояние на кандидата
към датата на провеждане на търга, включително и за изпълнение на
изискването на чл.115 от ЗГ и чл.38, ал.1 от Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост, и за ползването на дърве сина и недървесни горски
продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и
доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.) .
4.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл.58, ал.1 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на де йности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти - по образеца към документацията - оригинал.
5.Копие от удостоверение за регистрация на търговеца към регистъра на
ИАГ за изпълнение на дейности по предоставяне на ползвания от ГФ, като
комисията при провеждане на процедурата провери служебно в регистъра на
ИАГ актуалността на удостоверението на кандидата към датата на провеждане
на търга.
6.Декларация №2 за декларирани обстоятелства по пр иключили договори
за извършване на дейности в едногодишния срок от датата на провеждане на
процедурата с приложени препоръки от съответното ТП ДГС - 2листа.
7.Декларация №3- списък по образеца към документацията, доказваща
техническата обезпеченост на канд идата със собствена техника, съгласно
изискванията на условия с приложени към тях:
-Заверено
от
кандидата
извлечение
от
балансовите
сметки
или
счетоводните книги за ДМА, относно притежаваната от кандидата минимален
брой СОБСТВЕНА техника, съгласно изискван ията на условията, осигуряваща
извършване на дейността;
-Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ - заверени
копия;
-Талони за преминал технически преглед на същата пред КТИ – заверени
копия. – 9листа- заверени копия
8.Декларация №5-списък
по образеца към документацията, доказващ
обезпечеността на кандидатът с квалифицирани работници и служители за
изпълнение на съответния вид дейност с приложени към нея:
-Справка за актуалното състояние на всички действащи договори,
удостоверение за декларирани данни по чл. 62, ал. 5 от КТ, издадено по ТД НАП
на служителите и работниците на кандидата, отговарящи за извършване на
дейността в ДГТ,
в бройки съответстващи на изискуемия минимален брой
техника за извършване на дейността с приложени заверени к опия от следните
документи:
- свидетелства за придобита правоспособност за работа с БМТ, техника за
извоз, техника за рампиране, удостоверяващи образованието и професионалната
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квалификация на тези служители и работници на кандидата и удостоверение за
регистрация на лицензирания лесовъд. – 8 листа- заверени копия.
9.Декларация №6 по образеца към документацията, че участникът
притежава необходимо количество специализирано техническо оборудване по
брой комплекти, в състояние, количество, качество и вид отг оварящ на
изискванията.
10. Заверено копие от Заявление по чл. 38, 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и
доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.), във връзка с чл. 115, ал. 1, т. 1 от ЗГ –
представено в срок до 01.10.2016 г. в ТП ДГС Нови пазар.
11.Копие от документи за внесени гаранции за участие за Обект №1,
Позиции №1 и №5.
12.Декларация №7 относно запознаване с естеството на работа и
приемане условията на проектодоговора.
13.Декларация №8 относно наличие на мощности за преработка на
дървесина на територията на ДГС/ДЛС с приложени доказателства за
регистрирана производствена марка и монтирана система за видеонаблюдение – 3
листа.
14.Декларация №9, че няма да използва подизпълнители .
Комисията пристъпи отваряне на
плик „А” на Кандидат №4. ЕООД
”Милениум 2002” гр.Нови пазар , депозирал оферта за учас тие за: Обект №1,
Позиции №1, №2, №3, №4 и №5.
1.Заявление за участие в търга за Обект №1, Позиции №1 , №2, №3, №4 и
№5.
2.Копие от фактура за закупена документация за участие в процедурата за
обекта.
3.Удостоверение
за
актуално
съдебно
състояние
от
Агенци я
по
вписванията – заверено копие, като комисията при провеждане на процедурата
провери служебно в търговския регистър актуалното състояние на кандидата
към датата на провеждане на търга , включително и за изпълнение на
изискването на чл.115 от ЗГ и чл.38, 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и
доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.) .
4.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл.58, ал.1 от Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесн и
горски продукти - по образеца към документацията - оригинал.
5.Копие от удостоверение за регистрация на търговеца към регистъра на
ИАГ за изпълнение на дейности по предоставяне на ползвания от ГФ, като
комисията при провеждане на процедурата провери слу жебно в регистъра на
ИАГ актуалността на удостоверението на кандидата към датата на провеждане
на търга.
6.Декларация №2 за декларирани обстоятелства по приключили дого вори
за извършване на дейности в едногодишния срок от датата на провеждане на
процедурата с приложени препоръки от съответното ТП ДГС - 2листа.
7.Декларация №3 - списък по образеца към документацията, доказваща
техническата обезпеченост на кандидата със собствена техника, съгласно
изискванията на условия с приложени към тях:

7
-Заверено
от
кандидата
извлечение
от
балансовите
сметки
или
счетоводните книги за ДМА, относно притежаваната от кандидата минимален
брой СОБСТВЕНА техника, съгласно изискванията на условията, осигуряваща
извършване на дейността;
-Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ - заверени
копия;
-Талони за преминал технически преглед на същата пред КТИ – заверени
копия. – 11листа- заверени копия
8.Декларация №5-списък
по образеца към документацията, доказващ
обезпечеността на кандидатът с квалифицирани работн ици и служители за
изпълнение на съответния вид дейност с приложени към нея:
-Справка за актуалното състояние на всички действащи договори,
удостоверение за декларирани данни по чл. 62, ал. 5 от КТ, издадено по ТД НАП
на служителите и работниците на канди дата, отговарящи за извършване на
дейността в ДГТ,
в бройки съответстващи на изискуемия минимален брой
техника за извършване на дейността с приложени заверени копия от следните
документи:
- свидетелства за придобита правоспособност за работа с БМТ, техник а за
извоз, техника за рампиране, удостоверяващи образованието и професионалната
квалификация на тези служители и работници на кандидата и удостоверение за
регистрация на лицензирания лесовъд. – 8 листа- заверени копия.
9.Декларация №6 по образеца към документацията, че участникът
притежава необходимо количество специализирано техническо оборудване по
брой комплекти, в състояние, количество, качество и вид отговарящ на
изискванията.
10. Заверено копие от Заявление по чл. 38, 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и
доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.), във връзка с чл. 115, ал. 1, т. 1 от ЗГ –
представено в срок до 01.10.2016 г. в ТП ДГС Нови пазар.
11.Копие от документи за внесени гаранции за участие за Обект №1,
Позиции №1, №2, №3, №4 и №5.
12.Декларация №7 относно запознаване с естеството на ра бота и
приемане условията на проектодоговора.
13.Декларация №8 относно наличие на мощности за преработка на
дървесина на територията на ДГС/ДЛС с приложени доказателства за
регистрирана производствена марка и монтирана система за видеонаблюдение –
3 листа.
14.Декларация №9, че ще използва подизпълнители.
15.Копие на пълномощно.
Комисията пристъпи отваряне на плик „А” на Кандидат №5 ЕООД „Янан
Янкул”, гр.Нови пазар, депозирал оферта за участие за: Обект №1, Позиции
№1, №2, №3, №4 и №5, където установи наличието на следните документи:
1.Заявление за участие в търга за Обект №1, Позиции №1 , №2, №3, №4 и
№5.
2.Копие от фактура за закупена документация за участие в процедурата за
обекта.
3.Удостоверение
за
актуално
съдебно
състояние
от
Агенция
по
вписванията – заверено копие, като комисията при провеждане на процедурата
провери служебно в търговския регистър актуалното състояние на кандидата
към датата на провеждане на търга , включително и за изпълнение на
изискването на чл.115 от ЗГ и чл.38, ал.1 от Наредба за условията и реда за
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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., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и
доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.) .
4.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл.58, ал.1 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 - по образеца към документацията - оригинал.
5.Копие от удостоверение за регистрация на търговеца към регистъра на
ИАГ за изпълнение на дейности по предоставяне на ползвания от ГФ, като
комисията при провеждане на процедурата провери служебно в регистър а на
ИАГ актуалността на удостоверението на кандидата към датата на провеждане
на търга.
6.Декларация №2 за декларирани обстоятелства по приключили дого вори
за извършване на дейности в едногодишния срок от датата на провеждане на
процедурата с приложени препоръки от съответното ТП ДГС – 2 листа.
7.Декларация №3 - списък по образеца към документацията, доказваща
техническата обезпеченост на кандидата със собствена техника, съгласно
изискванията на условия с приложени към тях:
-Заверено
от
кандидата
извлечение
от
балансовите
сметки
или
счетоводните книги за ДМА, относно притежаваната от кандидата минимален
брой СОБСТВЕНА техника, съгласно изискванията на условията, осигуряваща
извършване на дейността;
-Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ - заверени
копия;
-Талони за преминал технически преглед на същата пред КТИ – заверени
копия. – 9листа- заверени копия
8.Декларация №5-списък
по образеца към документацията, доказващ
обезпечеността на кандидатът с квалифицирани работници и служители за
изпълнение на съответния вид дейност с приложени към нея:
-Справка за актуалното състояние на всички действащи договори,
удостоверение за декларирани данни по чл. 62, ал. 5 от КТ, издадено по ТД НАП
на служителите и работниците на кандидата, отговарящи за извършване на
дейността в ДГТ,
в бройки съответстващи на изискуемия минимален брой
техника за извършване на дейността с приложени заверени копия от следните
документи:
- свидетелства за придобита правоспособност за работа с БМТ, техника за
извоз, техника за рампиране, удостоверяващи образованието и професионалната
квалификация на тези служители и работници на кандидата и удостоверение за
регистрация на лицензирания лесовъд. – 7 листа- заверени копия.
9.Декларация №6 по образеца към документацията, че у частникът
притежава необходимо количество специализирано техническо оборудване по
брой комплекти, в състояние, количество, качество и вид отговарящ на
изискванията.
10. Заверено копие от Заявление по чл. 38, 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и
доп., бр. 90 от 16.11.2012 г.), във връзка с чл. 115, ал. 1, т. 1 от ЗГ –
представено в срок до 01.10.2016 г. в ТП ДГС Нови пазар.
11.Копие от документи за внесени гаранции за участие за Обект №1,
Позиции №1, №2, №3, №4 и №5.
12.Декларация №7 относно запознаване с естеството на работа и
приемане условията на проектодоговора.
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13.Декларация №8 относно наличие на мощности за преработка на
дървесина на територията на ДГС/ДЛС с приложени доказателства за
регистрирана производствена марка и монтирана система за видеонаблюдение –
3 листа.
14.Декларация №9, че няма да използва подизпълнители.
С оглед гореустановеното комисията взе единодушно следното
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1
ДОПУСКА до участие в първата по ред тръжна сесия за Обект № 1, както
следва:
І.1.Кандидат №1 ЕООД „Борлес 66”, гр.Каспичан, за: Обект №1,
Позиция №4, под тръжен № 1 .
І.2. Кандидат №2. ЕООД ”Форет” гр.Нови пазар, за: Обект №1,
Позиции №1, №2, №3, №4 и №5 , под тръжен № 2 .
І.3. Кандидат №3 ЕООД „Бинго-2015”, гр.Нови пазар, за: Обект №1,
Позиции №1 и №5, под тръжен № 3 .
І.4. Кандидат №4. ЕООД ”Милениум 2002” гр.Нови пазар, за: Обект
№1, Позиции №1 , №2, №3, №4 и №5, под тръжен № 4 .
І.5. Кандидат №5 ЕООД „Янан Янкул”, гр.Нови пазар, за: Обект №1,
Позиции №1, №2, №3, №4 и №5 , под тръжен №5.
Комисията след като установи, че не са налице други основания по чл.63,
ал.3 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 пристъпи към следващия етап на
тръжната сесия – провеждане на търг с явно наддаване за всяка една позиция от
обекта с допуснатите кандидати.
За Обект 1 Позиция №1, отдел: 251/д, с прогнозно количество от 1081
пл. м. куб. дървесина на корен;. до участие са допуснати: ІІ.Кандидат №2.
ЕООД ”Форет” гр.Нови пазар, ІІІ.Кандидат №3 ЕООД „Бинго-2015”, гр.Нови
пазар, ІV.Кандидат №4. ЕООД ”Милениум 2002” гр.Нови пазар, V.Кандидат
№5 ЕООД „Янан Янкул”, гр.Нови пазар,
На първо място на основание разпоредбата на чл.61, ал.10, от Наредбата
за условията и реда за въ злагане изпълнението на дейности в горските
територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти , се класира и
позицията бе спечелена от:
Кандидат №4. ЕООД ”Милениум 2002” гр.Нови пазар , ЕИК-................, на
Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар,
ул. „Гоце Делчев” №1, ет.3, ап.5, представлявано на търга от упълномощения си
представител ................. с потвърдена цена от 60 015,00лв. /шестдесет хиляди
и петнадесет лева/ без ДДС и 72 018,00лева с включен ДДС и други условия
съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в размер на
3 000,75лв
На второ място на основание чл.61, ал.11 от Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейнос ти в горските територии -държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти и след теглен жребий се класира: Кандидат №2. ЕООД ”Форет”
гр.Нови пазар, ЕИК-..................., на Агенция по вписванията със седалище и
адрес на управление: гр.Нови пазар, ул. „Левски” №19, представлявано на търга
от управителят си ..................... с потвърдена цена от 59 425,00лв. /петдесет
и девет хиляди четиристотин двадесет и пет лева/ без ДДС и 71 316,00 лева с
включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за
изпълнение на договора в размер на 2 971,25лв
От участие в процедурата за позицията на няма отстранени кандидати:
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Комисията обяви за приключил търга за Обект № 1, позиция №1
пристъпи към провеждане на търга за позиция №2

и

За Обект 1, Позиция №2, отдели: 397/в; с прогнозно количество от 1426
пл. м. куб. дървесина на корен;. до участие са допуснати: ІІ.Кандидат №2.
ЕООД ”Форет” гр.Нови пазар, ІV.Кандидат №4. ЕООД ”Милениум 2002”
гр.Нови пазар, V.Кандидат №5 ЕООД „Янан Янкул”, гр.Нови пазар,
На първо място на основание разпоредбата на чл.61, ал.1 0, 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, се класира и
позицията бе спечелена от:
Кандидат №5.ЕООД „Янан Янкул”, гр.Нови пазар, ЕИК-........................., на
Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар,
ул.
„Цар
Асен”
№87,
представлявано
на
търга
от
управителят
си............................. с потвърдена цена от 60 950,00лв. /шестдесет хиляди
деветстотин и петдесет лева/ без ДДС и 73 140,00 лева с включен ДДС и други
условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в
размер на 3 047,50лв
На второ място на основание чл.61, ал.11 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 и след теглен жребий се класира: Кандидат №2. ЕООД ”Форет”
гр.Нови пазар, ЕИК-........................, на Агенция по вписванията със седалище
и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул. „Левски” №19, представлявано на
търга от управителят си ................................ с
потвърдена
цена от 60
350,00лв. /шестдесет хиляди триста и петдесет лева/ без ДДС и 72 420,00 лева с
включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за
изпълнение на договора в размер на 3 017,50лв
От участие в процедурата за позицията на няма отстранени кандидати:
Комисията обяви за приключил търга за Обект № 1, позиция №2
и
пристъпи към провеждане на търга за позиция № 3
За Обект 1, Позиция №3, отдели: 74/д; 79/г; 87/б; 87/ж; 254/е; 323/б;
327/г; с общо прогнозно количество от 1179 пл. м. куб. дървесина на корен;.
до участие са допуснати: ІІ.Кандидат №2. ЕООД ”Форет” гр.Нови пазар,
ІV.Кандидат №4. ЕООД ”Милениум 2002” гр.Нови пазар, V.Кандидат №5
ЕООД „Янан Янкул”, гр.Нови пазар,
На първо място на основание разпоредбата на чл.61, ал.1 0, от Наредбата
за условията и реда за възл агане изпълнението на дейности в горските
територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, се класира и
позицията бе спечелена от:
Кандидат №2. ЕООД ” Форет” гр.Нови пазар, ЕИК-......................., на Агенция
по вписванията със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул.
„Левски”
№19,
представлявано
на
търга
от
управителят
си
..................................... с потвърдена цена от 50 581,00лв. /петдесет хиляди
петстотин осемдесет и един лева/ без ДДС и 60 697,20 лева с включен ДДС и
други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на
договора в размер на 2 529,05лв
На второ място на основание чл.61, ал.11 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 и след теглен жребий се класира: Кандидат №5.ЕООД „Янан Янкул”,
гр.Нови пазар, ЕИК-.................., на Агенция по вписванията със седалище и
адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. „Цар Асен” №87, представлявано на
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търга от управителят си ........................ с потвърдена цена от 50 081,00лв.
/петдесет хиляди и осемдесет и един лева/ без ДДС и 60 097,20 лева с включен
ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранц ия за изпълнение на
договора в размер на 2 504,05лв
От участие в процедурата за позицията на няма отстранени кандидати:
Комисията обяви за приключил търга за Обект № 1, позиция №3
и
пристъпи към провеждане на търга за позиция № 4
За Обект 1, Позиция №4, отдели: 333/в; 380/а; 381/л; 382/е; 403/е с
общо прогнозно количество от 1018пл. м. куб;. дървесина на корен;. до
участие са допуснати: І.Кандидат №1 ЕООД „Борлес 66”, гр.Каспичан,
ІІ.Кандидат №2. ЕООД ”Форет” гр.Нови пазар, ІV.Кандидат №4. ЕООД
”Милениум 2002” гр.Нови пазар, V.Кандидат №5 ЕООД „ Янан Янкул”,
гр.Нови пазар,
На първо място на основание разпоредбата на чл.61, ал.1 0, 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, се класира и
позицията бе спечелена от:
Кандидат №1 ЕООД „ Борлес 66”, гр.Каспичан, ЕИК-..................., на Агенция
по вписванията със седалище и адрес на управление: гр.Каспичан, ул. „Любен
Каравелов” №7, представлявано на търга от упълномощения си представител
............................... с
потвърдена
цена от 52 263,00лв. /петдесет и две
хиляди двеста шестдесет и три лева/ без ДДС и 62 715,60 лева с включен ДДС и
други условия съгласно проектодоговора, вкл. г аранция за изпълнение на
договора в размер на 2 613,15лв
На второ място на основание чл.61, ал.11 от Наредбата за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и н едървесни горски
продукти и след теглен жребий се класира: Кандидат №2. ЕООД ”Форет”
гр.Нови пазар, ЕИК-........................., на Агенция по вписванията със седалище
и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул. „Левски” №19, представлявано на
търга от управителят си ........................ с потвърдена цена от 51 753,00лв.
/петдесет и една хиляди седемстотин петдесет и три лева/ без ДДС и 62 103,60
лева с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция
за изпълнение на договора в размер на 2 587,65лв
От участие в процедурата за позицията на няма отстранени кандидати:
Комисията обяви за приключил търга за Обект № 1, позиция №4
и
пристъпи към провеждане на търга за позиция № 5.
За Обект 1, Позиция №5, отдели: 314/и; 416/а, с общо прогнозно
количество от 1212пл. м. куб. дървесина на корен; до участие са допуснати:
ІІ.Кандидат №2. ЕООД ”Форет” гр.Нови пазар, ІІІ.Кандидат №3 ЕООД
„Бинго-2015”, гр.Нови пазар, ІV.Кандидат №4. ЕООД ”Милениум 2002”
гр.Нови пазар, V.Кандидат №5 ЕООД „ Янан Янкул”, гр.Нови пазар
На първо място на основание разпоредбата на чл.61, ал.1 0, 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, се класира и
позицията бе спечелена от:
Кандидат №3 ЕООД „ Бинго-2015”, гр.Нови пазар, ЕИК-........................., на
Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул.
„Стефан
Караджа”
№17,
представлявано
на
търга
от
управителят
............................. с потвърдена цена от 52 292,00лв. /петдесет и две хиляди
двеста деветдесет и два лева/ без ДДС и 62 750,40 лева с включен ДДС и други
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условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция за изпълнение на договора в
размер на 2 614,60лв
На второ място на основание чл.61, ал.11 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 и след теглен жребий се класира: Кандидат №2. ЕООД ”Форет”
гр.Нови пазар, ЕИК-................., на Агенция по вписванията със седалище и
адрес на управление: гр.Нови пазар, ул. „Левски” №19, представлявано на търга
от управителят си ............................ с
потвърдена
цена от 51 782,00лв.
/петдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и два лева/ без ДДС и 62 138,40
лева с включен ДДС и други условия съгласно проектодоговора, вкл. гаранция
за изпълнение на договора в размер на 2 589,10лв
От участие в процедурата за позицията на няма отстранени кандидати:
Комисията обяви за приключил търга за Обект № 1, позиция №5 и на
процедурата като цяло.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр неразделна част от
същия са всички описани в него документи и един екземпляр от протокола за
всеки една позиция от обекта отразяващ с класацията и подписан от членовете
на комисията и съответните кандидати класирани на първо място.

Комисия:1………п………….
2………п………….
3………п………….
4………п………….
5………п………….

