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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВИ ПАЗАР” 
 

Адрес:  гр.Нови пазар, ул.”Цар Освободител” №44,тел.0537/22000, email: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 
 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:      

ДИРЕКТОР ТП ДГС: ......./П/.......... (заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД)  

                                  / инж. П. Железов/  

дата:09.08.2022г 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

Днес 09.08.2022г. комисия назначена със Заповед №86/09.08.2022 г. на директора на ТП „ДГС 

Нови пазар” гр. Нови пазар в състав: 

 

П РЕ ДС Е ДА Т ЕЛ:  ин ж.  Рин а  Ди мит ров а  –  з ам .  дир ект ор  при  Т П  ДГС  Н о ви  

п аз ар  

Ч ЛЕ Н ОВ Е:1 .Ви ол ет а  Н ед ел чев а  –  р - л  сч ет ов од ен  от дел  п ри  Т П  Д ГС  Но ви  

п аз ар  

                2 .ин ж.Е в г ени  Г анд ев  –  ад в ок ат  при  Ш АК  и  о б сл уж в ащ  ю рист  

п ри  Т П ДГ С Но ви  п аз ар  се  съб р а  н а  з асед а ни е  от  10 ,00  часа  в  з аседат елн ат а  

з ал а  на  ад мини страти вн ат а  с гр ад а  на  Т П „ДГС Н ови  п аз ар ”  г р .  Н ови  п азар ,  д а  

п ро в ед е  от крит  конк ур с  з а  опр ед елян е  н а  изпълнит ел  н а  д ейно сти  по  сми съ ла  

н а  чл . 10 ,  ал .1 ,  т .3  о т  Н УРВ ДГ Т ДО СП Д НГ П  от  го рски  н асажд ени я,  

р азп ол ож ени  в  дър ж авни  го р ски  т ерит ории  –  стоп ани св ани  и  упр авл я в ани  от  

Т П „ДГС Н ови  п аз ар “ ,  с  пр ед м ет :  „Т ов ар ен е ,  тр ан спо ртир ане  и  

р аз то ва рв ан е  н а  д ър веси на  о т  вр ем енни  ск л адо в е  в  го рски  т ери тории  –  

д ър жавн а  соб ств ен о ст ,  в  р айон а  на  д ейн о ст  на  ТП  ДГ С  „Н ов и  п аз ар“  д о  

кр а ен  адр ес  в  на сел ено  мя сто  н а  лиц ат а ,  зак упи ли  д ър в есина та ”  о бо соб ени 

в  след нит е  о б екти :  

Обект Община Вид дейност 

Мерн

а 

едини

ца 

Прогноз

ни 

количест

ва   

Пределна 

ед. цена в 

лв. без 

ДДС  

Обща цена 

в лв. без 

ДДС  

Размер на 

гаранция

та за 

участие в 

лв.  

1 Нови пазар 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента до 10 

км. включително. 

пр. м3 550 20,00 11000,00 

 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента над 10 

до 20 км. включително. 

пр. м3 1140 23,00 26220,00 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента над 20  

км.  

пр. м3 810 26,00 21060,00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 1 пр. м3 2500  58280,00 2914,00 
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2 
Каспичан и 

с. Мадара 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента до 10 

км. включително. 

пр. м3 350 20,00 7000,00 

 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента над 10 

до 20 км. включително. 

пр. м3 450 23,00 10350,00 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента над 20  

км.  

пр. м3 600 26,00 15600,00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 2 пр. м3 1400  32950,00 1647,50 

3 
Никола 

Козлево 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента до 10 

км. включително. 

пр. м3 2050 20,00 41000,00 

 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента над 10 

до 20 км. включително. 

пр. м3 2050 23,00 47150,00 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от 

временни складове до адрес на клиента над 20  

км.  

пр. м3 400 26,00 10400,00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 3 пр. м3 4500  98550,00 4927,50 

П ри съ ст в аха  в сички  ч л ено в е  н а  ко ми сия т а .  

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, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. 

/Обн.ДВ бр. 96 от 06.12.2011г./ и условията за провеждане на процедурата. 

 О т  пр ед ст ав ени я  р еги стъ р  н а  оф ертит е ,  ко ми си ят а  у стано ви ,  ч е  към 

изти ч ан е  н а  кр айни я  ср ок  з а  д епози ран е  в  д ел о вод ст во то  н а  Т П ДГ С Н ови  

п аз ар ” ,  оф ер та  з а  у ч асти е  са   д епозир ан а  о т  сл едни т е  уч астници :  
1.Участник № 1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар - за обекти № 1 и № 2 под вх. 

№2550/08.08.2022г в 15,16часа. При откриване на процедурата не присъства представител 

2. Участник № 2  ЕТ „Бинго Наталия Николова“ с. Никола Козлево - за обекти № 1 и № 3 

под вх. №2554/08.08.2022г в 15,35 часа. При откриване на процедурата  присъства надлежно 

упълномощен представител. 

3. Участник №3  ЕООД „Еколес Венец“ с. Венец - за обект № 3 под вх. №2555/08.08.2022г в 

15,46 часа. При откриване на процедурата не присъства надлежно упълномощен представител; 

Комисията извърши проверка на актуалното състояние на участниците в Търговския регистър 

към Агенцията по вписванията и в регистъра към ИАГ  по чл.243 от Закона за горите,  

С оглед гореустановеното комисията взе единодушно следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

І.1. На основание чл.22,ал.13 и ал.17 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 пристъпва към провеждане на конкурса за обекти №1 

№2 и №3. 

След оповестяване на така взетото решение, комисията пристъпи отваряне офертите на 

участниците по реда на тяхното подаване и преглед на представените документите 

В плик „А” Участник №1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар, се установи наличието 

на следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса за Обекти №1  и №2 с посочен ЕИК. Комисията приложи 

документите от служебната проверка в регистрите на АгВп актуалността на заявеното от кандидата. 
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2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 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; За липсата 

обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За внесени гаранции за участие в конкурса 

за обекти №1 и №2; За изпълнение на техническите и квалификационни изисквания определени в 

процедурата и декларирано наличие на специализирана техника и квалифицирани работници и 

служители за изпълнение на предмета на процедурата; наличие на съответните лични предпазни 

средства. 

 3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно изискванията на ЗЗЛД. 

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, поради извършен едностранен отказ да сключи договор по реда на провеждане на 

процедурата, по която е определен за изпълнител или 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. 

5. Отделни пликове №2 с ценови оферти за Обекти №1 и №2 – надлежно оформени. 

 

В плик „А” Участник №2  ЕТ „Бинго Наталия Николова“ с. Никола Козлево, се установи 

наличието на следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса за Обекти №1  и №3 с посочен ЕИК. Комисията приложи 

документите от служебната проверка в регистрите на АгВп актуалността на заявеното от кандидата. 

2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 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; За липсата 

обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За внесени гаранции за участие в конкурса 

за обекти №1 и №3; За изпълнение на техническите и квалификационни изисквания определени в 

процедурата и декларирано наличие на специализирана техника и квалифицирани работници и 

служители за изпълнение на предмета на процедурата; наличие на съответните лични предпазни 

средства. 

 3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно изискванията на ЗЗЛД. 

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, поради извършен едностранен отказ да сключи договор по реда на провеждане на 

процедурата, по която е определен за изпълнител или 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. 

5. Копие на пълномощно 

6. Отделни пликове №2 с ценови оферти за Обекти №1 и №3 – надлежно оформени. 

 

В плик „А” Участник №3  ЕООД „Еколес Венец“ с. Венец, се установи наличието на 

следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса за Обект  №3 с посочен ЕИК. Комисията приложи 

документите от служебната проверка в регистрите на АгВп актуалността на заявеното от кандидата. 

2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 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; За липсата 

обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За внесена гаранция за участие в конкурса 
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за обект №3; За изпълнение на техническите и квалификационни изисквания определени в 

процедурата и декларирано наличие на специализирана техника и квалифицирани работници и 

служители за изпълнение на предмета на процедурата; наличие на съответните лични предпазни 

средства. 

 3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно изискванията на ЗЗЛД. 

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, поради извършен едностранен отказ да сключи договор по реда на провеждане на 

процедурата, по която е определен за изпълнител или 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. 

5. Плик №2 с ценова оферта за Обект №3 – надлежно оформен. 

Съгласно гореконстатираното, при съобразяване с разпоредбите на чл.22, ал.17, 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 

предварително обявените условия комисията взе единодушно следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2. 

2.ДОПУСКА до участие в следващите етапи на  конкурса както следва: 

2.1. Участник №1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар за Обекти № 1 и № 2 
2.2.Участник №2  ЕТ „Бинго Наталия Николова“ с. Никола Козлево за Обекти № 1 и № 3 

2.3. Участник №3  ЕООД „Еколес Венец“ с. Венец за Обект № 3 

Комисията след като установи, че не са налице други основания по чл.24, 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 пристъпи към 

следващия етап на конкурса – последователно отваряне на ценовите предложения на допуснатите 

участници поотделно за всеки обект  преглед и класация на база предварително обявения  критерий: 

„Най-ниска предложена обща цена” . 

За Обект №1 – Община Нови пазар  

Обект Община Вид дейност Мерна единица 
Прогнозни 

количества   

1 Нови пазар 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от временни 

складове до адрес на клиента до 10 км. включително. 
пр. м3 550 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от временни 

складове до адрес на клиента над 10 до 20 км. 

включително. 

пр. м3 1140 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от временни 

складове до адрес на клиента над 20  км.  
пр. м3 810 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 1 пр. м3 2500 

За участие в етапите преглед и класация на ценовите оферти са допуснати офертите на Участник №1 

ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар и на Участник № 2  ЕТ „Бинго Наталия Николова“ с. Никола 

Козлево 

Офертата на Участник №1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар е следната: 

- Предложена обща крайна цена – 63 800,00 лв. без вкл. ДДС - НАД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 
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Офертата на Участник №2  ЕТ „Бинго Наталия Николова“ с. Никола Козлево е следната: 

- Предложена обща крайна цена – 58 280,00 лв. без вкл. ДДС - В ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка на офертата по предварително обявената методика, като 

обяви следната класация за Обект №1. 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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: Участник №2  ЕТ „Бинго 

Наталия Николова“ с. Никола Козлево ЕИК-837101656 на Агенция по вписванията, със седалище 

и адрес на управление: Област – Шумен, Общ. Никола Козлево, с. Никола Козлево, ул. "Вит“ №1, 

представлявано от Наталия Николова Йорданова - едноличен собственик и управител – при 

следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 58 280,00 лв. без вкл. ДДС /петдесет и осем хиляди двеста 

и осемдесет лева / без вкл. ДДС и 69 936,00 лв. с вкл. ДДС. Разпределена като следва: 

Обект Община Вид дейност 
Мерна 

единица 

Прогнозни 

количества   

Предложена 

ед. цена в 

лв. без ДДС  

Обща цена в 

лв. без ДДС  

1 
Нови 

пазар 

Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина 

и дърва за горене от временни складове 

до адрес на клиента до 10 км. 

включително. 

пр. м3 550 20,00 11 000,00 

Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина 

и дърва за горене от временни складове 

до адрес на клиента над 10 до 20 км. 

включително. 

пр. м3 1140 23,00 26 220,00 

Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина 

и дърва за горене от временни складове 

до адрес на клиента над 20  км.  

пр. м3 810 26,00 21 060,00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 1 пр. м3 2500 Х 58 280,00 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 914,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник. 

От участие в процедурата на етапа оценка и класация на ценовите оферти е отстранен 

Участник №1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар - ЕИК-127563999 на Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: Област – Шумен, Общ. Нови пазар, гр. Нови 

пазар, ул. "Гоце Делчев“ №1,  ет3, ап5, представлявано от Димитър Милев Добрев – управител със 

следните мотиви: 

Участникът е предложил единични цени за дейностите „Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина и дърва за горене от временни складове до адрес на 

клиента над 10 до 20 км. включително  и над 20  км и   обща крайна цена за обекта над 

максималните финансови ресурси обявени от ТП ДГС Нови пазар с което е представил оферта 

неотговаряща на предварително обвяваните от възложителя условия - основание за отстраняване 

съгласно ч„л.22, ал.4, т.3, предложение второ от НУРВДГТДОСПДНГП. 

 С оглед горната класация, комисията  предлага на директора на ТП ДГС Нови пазар да сключи 

договор за изпълнение за Обект №1 с: Участник №2  ЕТ „Бинго Наталия Николова“ с. Никола 

Козлево при параметри на окончателната оферта на същия.  

С това комисията обяви за приключил конкурса за обект №1 и пристъпи към провеждане на 

процедурата за обект № 2. 

 

За Обект №2 – Община Нови пазар  
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Обект Община Вид дейност Мерна единица 
Прогнозни 

количества   

2 
Каспичан и с. 

Мадара 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от временни 

складове до адрес на клиента до 10 км. включително. 
пр. м3 350 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от временни 

складове до адрес на клиента над 10 до 20 км. 

включително. 

пр. м3 450 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от временни 

складове до адрес на клиента над 20  км.  
пр. м3 600 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 2 пр. м3 1400 

За участие в етапите преглед и класация на ценовите оферти е допусната офертата на Участник №1 

ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар  

Офертата на Участник №1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови пазар е следната: 

- Предложена обща крайна цена – 32 950,00 лв. без вкл. ДДС - В ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка на офертата по предварително обявената методика, като 

обяви следната класация за Обект №2. 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.17, 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: Участник №1 ЕООД 

„Милениум 2002“ гр. Нови пазар - ЕИК-127563999 на Агенция по вписванията, със седалище и 

адрес на управление: Област – Шумен, Общ. Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. "Гоце Делчев“ №1,  ет3, 

ап5, представлявано от Димитър Милев Добрев – управител – при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 32 950,00 лв. без вкл. ДДС /тридесет и две хиляди 

деветстотин и петдесет лева / без вкл. ДДС и 39 540,00 лв. с вкл. ДДС. Разпределена като следва: 

Обект Община Вид дейност 
Мерна 

единица 

Прогнозни 

количества   

Предложена 

ед. цена в 

лв. без ДДС  

Обща цена в 

лв. без ДДС  

2 
Каспичан и 

с. Мадара 

Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина 

и дърва за горене от временни складове 

до адрес на клиента до 10 км. 

включително. 

пр. м3 350 20,00 7 000,00 

Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина 

и дърва за горене от временни складове 

до адрес на клиента над 10 до 20 км. 

включително. 

пр. м3 450 23,00 10 350,00 

Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина 

и дърва за горене от временни складове 

до адрес на клиента над 20  км.  

пр. м3 600 26,00 15 600,00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 2 пр. м3 1400 Х 32 950,00 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 647,50 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник. 

От участие в процедурата няма недопуснати и отстранени участници. 
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 С оглед горната класация , комисията  предлага на директора на ТП ДГС Нови пазар да 

сключи договор за изпълнение за Обект №2 с: Участник №1 ЕООД „Милениум 2002“ гр. Нови 

пазар при параметри на окончателната оферта на същия  

С това комисията обяви за приключил конкурса за обект №2 и пристъпи към провеждане на 

процедурата за обект №3 

 

За Обект №3 – Община Никола Козлево 

Обект Община Вид дейност Мерна единица 
Прогнозни 

количества   

3 Никола Козлево 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от временни 

складове до адрес на клиента до 10 км. включително. 
пр. м3 2050 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от временни 

складове до адрес на клиента над 10 до 20 км. 

включително. 

пр. м3 2050 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 

технологична дървесина и дърва за горене от временни 

складове до адрес на клиента над 20  км.  
пр. м3 400 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 3 пр. м3 4500 

За участие в етапите преглед и класация на ценовите оферти са допуснати офертите на Участник №2  ЕТ 

„Бинго Наталия Николова“ с. Никола Козлево  и на Участник №3  ЕООД „Еколес Венец“ с. Венец 

Офертата на Участник №2  ЕТ „Бинго Наталия Николова“ с. Никола Козлево е следната: 

- Предложена обща крайна цена – 98 550,00 лв. без вкл. ДДС - В ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 
Офертата на Участник №3  ЕООД „Еколес Венец“ с. Венец е следната: 

- Предложена обща крайна цена – 89 950,00 лв. без вкл. ДДС - В ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 

 

Комисията пристъпи към оценка на офертата по предварително обявената методика, като 

обяви следната класация за Обект №3. 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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: Участник №3  ЕООД 

„Еколес Венец“ с. Венец ЕИК-202342823 на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на 

управление: Област – Шумен, Общ. Венец, с. Венец, ул. "Република“ №4, представлявано от Бейзат 

Хабил Феим - управител – при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 89 950,00 лв. без вкл. ДДС /осемдесет и девет хиляди 

деветстотин и петдесет лева / без вкл. ДДС и 107 940,00 лв. с вкл. ДДС. Разпределена като следва: 

Обект Община Вид дейност 
Мерна 

единица 

Прогнозни 

количества   

Предложена 

ед. цена в 

лв. без ДДС  

Обща цена в 

лв. без ДДС  

3 
Никола 

Козлево 

Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина 

и дърва за горене от временни складове 

до адрес на клиента до 10 км. 

включително. 

пр. м3 2050 18,00 36 900,00 

Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина 

и дърва за горене от временни складове 

до адрес на клиента над 10 до 20 км. 

включително. 

пр. м3 2050 21,00 43 050,00 
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Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина 

и дърва за горене от временни складове 

до адрес на клиента над 20  км.  

пр. м3 400 25,00 10 000,00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ №3 пр. м3 4500 Х 89 950,00 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 497,50 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място на основание разпоредбата на чл.22, ал.13, 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: Участник №2  ЕТ „Бинго 

Наталия Николова“ с. Никола Козлево ЕИК-837101656 на Агенция по вписванията, със седалище 

и адрес на управление: Област – Шумен, Общ. Никола Козлево, с. Никола Козлево, ул. "Вит“ №1, 

представлявано от Наталия Николова Йорданова  - едноличен собственик и управител – при 

следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 98 550,00 лв. без вкл. ДДС /деветдесет и осем хиляди 

петстотин  и петдесет лева / без вкл. ДДС и 118 260,00 лв. с вкл. ДДС. Разпределена като следва: 

Обект Община Вид дейност 
Мерна 

единица 

Прогнозни 

количества   

Предложена 

ед. цена в 

лв. без ДДС  

Обща цена в 

лв. без ДДС  

1 
Нови 

пазар 

Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина 

и дърва за горене от временни складове 

до адрес на клиента до 10 км. 

включително. 

пр. м3 2050 20,00 41 000,00 

Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина 

и дърва за горене от временни складове 

до адрес на клиента над 10 до 20 км. 

включително. 

пр. м3 2050 23,00 47 150,00 

Товарене, транспортиране и 

разтоварване на технологична дървесина 

и дърва за горене от временни складове 

до адрес на клиента над 20  км.  

пр. м3 400 26,00 10 400,00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 8 пр. м3 4500 Х 98 550,00 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 927,50 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

От участие в процедурата няма недопуснати и отстранени участници. 

С оглед горната класация, комисията  предлага на директора на ТП ДГС Нови пазар да сключи 

договор за изпълнение за Обект №3 с: Участник №3  ЕООД „Еколес Венец“ с. Венец при 

параметри на окончателната оферта на същия  

С това комисията обяви за приключил конкурса за обект №3 и на процедурата като цяло. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и е неразделна част от документацията на 

процедурата.. 

Протоколът и документацията по процедурата се представиха на директора на ТП „ДГС Нови 

пазар” гр. Нови пазар от председателя на комисията на 09.08.2022 г в 13,00 часа. 

 

 

                             Комисия: 1......./П/.......... (заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

2......./П/.......... (заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

                                          3......./П/.......... (заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД) 


