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21, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 

II. ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ 

Външния плик на регистрираният за участие кандидат ЕООД „ ЕВРОЛЕС 74” с ЕИК 

200900788  е  

запечатан, непрозрачнен и с ненарушена цялост. При отварянето му,  комисията установи 

наличието на представени от  кандидата документи, както следва: 

1. Списък, по приложен образец,   на приложените към офертата документи- оригинал; 

2. Заявление, по приложен образец,  за участие в конкурса за обект № 1, позиция № 1 , в което 

участникът е заявил, че е запознат с условията за провеждане на процедурата- оригинал;. 

3. Извлечение от АВ-ТР по партидата на търговеца- заверен препис; 

4. Декларация, образец № 1 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- 1бр., оригинал, 1страница; 

5. Декларация, по образец № 2, съдържаща списък на изпълнение договори- 1бр., оригинал, 

1страница- посочени са два бр. договори с ТП ДЛС Балчик; 

6. Удостоверение ( препоръка) изх.№ И-532/01.12.2016г., издадено от ТП „ ДЛС Балчик”- 

оригинал, 1бр., 1страница- оригинал, положителна; 

7. Декларация, по образец № 3 за техническа обезпеченост- 1бр., оригинал, 1страница, в която 

управителят на кандидата е заявил, че представляваното от него дружество разполага със следната 

техническа обезпеченост за изпълнение възлагането на дейността, както следва: 

1. Собствена техника, регистрирана по реда на ЗРКЗГТ, преминала технически преглед, както 

следва - бензиномоторен трион (БМТ) – 2бр. ( два броя) 

2. Собствени или наети товарни превозни средства за подвоз, с  изправни и функциониращи 

устройства за позициониране и проследяване на движението им (GPS устройство), както следва: 

- 1( един) бр. специален автомобил „ Лесовоз” с ДР № ТХ7880ХВ 

- 1( един) бр. товарно превозно средство-товарен автомобил ГАЗ66 с ДР.№ ТХ3400МХ 

8. Справка-извлечение на ДМА- заверен препис; 

9. Свидетелство за регистрация на собствена земеделска и горска техника част І и част ІІ, вкл. 

Талон за преминал технически преглед пред КТИ гр. Добрич за четири броя БМТ- заверен препис, 

4страници, както следва за : ТХ08759А; ТХ08760А; ТХ08761А; ТХ 10082А 

10. Свидетелство за регистрация, част І за товарен автомобил „ ГАЗ 66” – 1бр., заверен препис, 

1страница; 

11. Свидетелство за регистрация, част І за специален автомобил „Лесовоз” – 1бр., заверен 

препис, 1страница; 

12. Договор за наем на специален автомобил „Лесовоз” – 1бр., заверен препис, 1страница; 

13. Документ, удостоверяващ монтирането на устройства за позициониране и проследяване на 

движението на техниката за подвоз-лесовоз (GPS устройство), както следва:  

- Заявление за вписване на обстоятелства вх.№ 3317/29.12.2015г. до РДГ гр. Варна - 

2страници, заверен препис;,  

- Приложение № 4- приемо-предавателен протокол от 04.12.2015г.  за извършен монтаж на 

GPS проследяващо устройство и предоставяне на услуга VivaFleet за  „Лесовоз” с рег.№ 

ТХ7880ХВ и ГАЗ 66 с рег.№ ТХ3400МХ -1страница, заверен препис; 

14. Декларация, по образец № 5 приложен към документацията- 1бр., 1 страница, оригинал, в която 

управителят на кандидата е заявил, че представляваното от него дружество разполага със следните 

технически лица, назначени на трудов договор за изпълнение възлагането на дейността , съгласно 

Заповед № 102/25.11.2016г. на  директора на ТП „ ДЛС Балчик”, както следва: 
1. Технически лица, правоспособни за работа със специализирана преносима техника (БМТ): 

№ Три имена длъжност Св.правоспособност-№ 
и дата на издаване 

Трудов договор- № и 
дата на сключване 

1 МИТКО ИЛИЕВ ДОБРЕВ моторист-секач 0019759/16.06.2016г. 43/01.03.2016г. 

2 СТОИЛ ИЛИЕВ НИКОЛОВ  моторист-секач 0007628/14.08.2009г. Управител; 

 
2. Работници: 

 
№ 

Три имена длъжност Трудов договор- № и дата на сключване 

1 АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ работник 45/27.11.2016г. 

2 ГЕОРГИ ИВАНОВ АСЕНОВ работник 44/27.11.2016г. 

3 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ работник 46/27.11.2016г. 

4 АЛЕКСИ ЙОСИФОВ АЛЕКСИЕВ работник 47/27.11.2016г. 
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3. Технически лица, правоспособни за работа със специализирана самоходна техника за 
подвоз: 
№ Три имена длъжност Св.правоспособност-№ и 

дата на издаване 
Трудов договор- 
№ и дата на 
сключване 

1 СТОИЛ ИЛИЕВ НИКОЛОВ  водач на МПС 222161764/16.09.2009г. управител 

 
4. Лице с лесовъдско образование  

№ Три имена длъжност Удостоверение по чл. 
235 ЗГ-№ и дата на 

издаване 

Трудов договор- № и 
дата на сключване 

1 ИВАН ДИМИТРОВ ИГНАТОВ лесовъд 11032/19.11.2014г 27/ 02.12.2014г 

 

 

15. Документи за правоспособност за работа с преносима горска техника за 2-ма моторист 

секачи- 2страници, заверен препис; 

16. Документ за правоспособност за управление на МПС категория С,Е, ведно с контролен 

талон -1бр., 2стр., заверен препис; 

17. Удостоверение № 11032/19.11.2014г. за регистрация по чл. 235 ЗГ, издадено от ИАГ гр. 

София-1страница, заверен препис; 

18. Справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори издадена от ТД на 

НАП Добрич на 01.12.2016г. – 2 страници, оригинал; 

19. Удостоверение № 6495/10.12.2014г. за регистрация по чл. 241 ЗГ, издадено от ИАГ гр. 

София-1страница, заверен препис; 

20. Декларация, образец № 6 за за спазване на изискванията за безопасни условия на труд и 

опазване на околната среда, съгласно действащото българско законодателство, тръжните условия и 

стандарта за горска сертификация.- 1бр., 1 страница, оригинал; 

21. Декларация образец № 7 относно: запознаване с условията на дейността, провеждането 

на открития конкурс и условията на проекто-договора - 1бр., 1 страница, оригинал- приема клаузите на 

проекто-договора;; 

22. Декларация образец № 8 по чл. 18, ал. 2 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 -  1бр., 1 страница, оригинал- няма да ползва 

подизпълнители;; 

23. Заверено фотокопие от документ за закупена документация за участие в  конкурсната 

сесия- фактура от дата 01.12.2016г. в размер на 50.00лв.- заверен препис; 

24. Документ- вносна бележка от 05.12.2016г.  за внесена сума в размер на 1437.50лв., 

представляваща гаранция за участие- заверен препис, 1 страница; 

25. Плик с надпис” Предлагана цена” – 1бр., запечатан в непрозрачен плик с ненарушена 

цялост. 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 

 

Комисията, като съобрази указанията обективирани в условията за провеждане на 

процедурата, утвърдени със Заповед № 102/25.11.2016г. на Директора на ТП „ ДЛС Балчик” 

установи: 

При разглеждане на офертата на ЕООД „ ЕВРОЛЕС 74” с ЕИК 200900788 Комисията 

установи, че с представените доказателства кандидатът е доказал, че: е търговец по смисъла на ТЗ; 

закупил е в срок документация за участие за обекта; представил е доказателства за внесена в срок по 

банков път гаранция за участие; отговаря на изискванията на чл. 241 и чл. 235 от Закона за горите;  

Представил е доказателства за техническа обезпеченост за изпълнение на дейностите, както 

следва: изискуемата собствена преносима техника (БМТ), ведно с доказателства за регистрацията  по 

ЗРКЗГТ и преминал технически преглед пред КТИ, както и доказателства за собствени и наети товарни 

превозни средства за подвоз, ведно с документи, удостоверяващ монтирането на изправни и 

функциониращи устройства за позициониране и проследяване на движението на техниката за подвоз 

(GPS устройство) за 1бр. нает специален автомобил „ Лесовоз”, ведно с регистрационен талон част І и 

договор за наем, и 1 бр. собствено товарно превозно средство-товарен автомобил ГАЗ66, ведно с 

документ, установяващ право на собственост ( регистрационен талон част І). За товарните средства за 

подвоз участникът е представил доказателства, че е изпълнил изискванията по чл.14б от Наредба 

№1/30.01.2012г. за контрола и опазване на горските територии, както следва: Заявление вх.№ 

3317/29.12.2015г. до РДГ гр. Варна за регистрация на посочената техника за подвоз, приложение № 4- 

приемо-предавателен протокол от 04.12.2015г.  за извършен монтаж на GPS проследяващо устройство и 



стр. 4 от 7 

предоставяне на услуга VivaFleet. При тези обстоятелства, комисията приема, че участникът отговаря на 

техническите изисквания, поставени в конкурсната документация; 

Представил е доказателства за кадрова обезпеченост, съгласно изискванията на Възложителя, 

както следва: в приложената декларация по образец е посочил трите имена на двама моторист секачи, 

четирима общи работници, един водач на товарни превозни средства, както и инженер лесовъд. Към 

декларацията са приложени и документи доказващи придобита правоспособност за работа с „преносима 

и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 5 от ЗРКЗГТ във 

връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ за двамата моторист секачи; четирима общи работници, един водач на 

товарната техника за подвоз, ведно с документ за правоспособност за управление на МПС, категория С 

и Е, както и справка за актуално състояние на действащите трудови договори от ТД на НАП, в която 

посочените работници са вписани. При тези обстоятелства, комисията приема, че участникът отговаря и 

на кадровите изисквания, поставени в конкурсната документация; 

Извършвал е дейности в ДГТ с предмет съответстващ на предмета на конкурса  и има 

положителна търговска репутация, за което е представил доказателства; Представени са и всички 

изискуеми декларации по образец, приложени към тръжната документация; не е „свързано лице“ – по 

смисъла на § 1, т.1 от ЗПУКИ с директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, 

с директорите на териториалните му поделения или със други служители заемащи ръководна длъжност 

в организационната им структура, не е сключило договор с лице по чл. 21 от Закона за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), няма непогасени задължения към държавата, 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен и неговите териториални поделения;  

С оглед изложеното, комисията приема, че участникът е изпълнил изискванията на чл. 18, чл. 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, не са налице 

условията по чл. 22, ал. 5 от същата наредба и отговаря на условията за участие, съгласно утвърдената 

конкурсна документация. 

 С оглед изложеното Комисията единодушно РЕШИ: 

 

При изготвяне на офертата кандидата ЕООД „ ЕВРОЛЕС 74” с ЕИК 200900788 се е придържал 

към изискванията на организатора на конкурса и е представил всички необходими и изискуеми 

документи, поради което го ДОПУСКА до участие в следващия етап. 

 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 

III. ТРЕТИ ЕТАП- ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБЕКТ 1  

Допуснати до участие за обект 1 е ЕООД „ ЕВРОЛЕС 74” с ЕИК 200900788. 

При отваряне на ценовото предложение в плик предлагана цена на ЕООД „ ЕВРОЛЕС 74” с 
ЕИК 200900788, Комисията установи, че същия като участник в открит конкурс за възлагане 

изпълнението на дейности по 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, открит със Заповед №102/25.11.2016г. на директора на ТП 

„ДЛС Балчик”, за Обект № 1, отдел 274/в от горски насаждения, разположени в горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Балчик” съгласно приложение №1 към 

конкурсната документация и с  Прогнозно количество за сеч и извоз до временен склад в пл. м3 - 1073 

пл. м3; Прогнозно количество за сеч и извоз до временен склад в пр. м3 – 1935 пр. м3; Прогнозно 

количество за товарене, подвоз и претоварване до временна ТИР станция в пл. м3 - 523 пл. м3; 

Прогнозно количество за товарене, подвоз и претоварване до временна ТИР станция в пр. м3 - 940 пр. 

м3; като с настоящето:  

1. Предлага обща крайна цена за изпълнението на дейности по 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 обекта в размер 
на : 28750.00лв. ( двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС, от които: 

1.1. За добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад в 
размер на : 19350.00лв.( деветнадесет хиляди триста и петдесет лева) без вкл. ДДС 

1.2. За товарене от временен склад, подвоз и претоварване до временна ТИР станция в размер 
на : 9400.00лв. ( девет хиляди и четиристотин лева) без вкл. ДДС 

1.3. Приема разпределението на предложената единична цена за конкретен сортимент за  добив 
на дървесина – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита 
дървесина, товарене от временен склад, подвоз и претоварване до временна ТИР станция да се 
извършва на база процентното съотношение между предложената в настоящата оферта крайна цена и 
определената от ДЛС Балчик пределна цена. 

2. Предлага 1 ( един) месец намаление в крайният срок за изпълнението на дейностите по 
чл. 10, ал.1 т.1 и т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
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територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти за обекта и с настоящето предлага крайният срок да бъде: 30.08.2017г. 

3. Начин на плащане-съгласно посочения в проект на договора. 
4. Валидността на настоящото предложение е 60 дни, считано от дата на провеждане на 

процедурата. 
 
Комисията установи, че финансовото предложение е подписано от управителя и 

подпечатано с фирмения печат на участника. 

С това завърши публичната част от работата на комисията 
 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 

 

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Критерият, по който Офертите на допуснатите участници ще бъдат оценени и класирани е " 

икономически най-изгодна оферта" при следните показатели и методика за изчисление: 

1. Показатели и относителна тежест: 
• Tc- Предложена обща стойност за изпълнение на дейностите в обекта – тежест 70%.  

• Ts – Предложено намаление в месеци от крайният срок за изпълнение на дейностите, 
предмет на конкурса - тежест 30 %; 

 

 

2. Методика за определяне на комплексната оценка: 

Показател 1 -  “Предложена обща стойност за изпълнение на дейностите в обекта ”, с максимален 

брой точки – 70. Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска обща стойност за 

изпълнение на дейностите в обекта – 70 точки. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: 

                                             С min 

            Тс  = 70   х    -----------------,  където : 

                                             C n  

� “70” е максималните точки по показателя ; 

� “Cmin.” е най-ниската предложена цена ; 

� “Cn” е цената на n- я участник. 

 

Показател 2 -  “Предложено намаление в месеци от крайният срок за изпълнение на 

дейностите, предмет на конкурса”, с максимален брой точки – 30.  

Максималният брой точки получава офертата с предложено най- голямо намаление в месеци от 

крайният срок за изпълнение на дейностите за обекта, предмет на конкурса – 30 точки. Точките на 

останалите участници се определят по следната формула: 

                                             С n 

            Тs  = 30   х    -----------------,  където : 

                                             Cmax  

� “30” е максималните точки по показателя ; 

� “Cmax” е предложено най- голямо намаление в месеци от крайният срок за изпълнение на 

дейностите за обекта ; 

� “Cn” е предложено намаление в месеци от крайният срок за изпълнение на дейностите за обекта 

на n- я участник. 

3. Комплексна оценка на офертите: Комплексната оценка на офертите ще се извърши по следната 

формула: KO = Тc + Тs 

4. Крайно класиране на участниците: На първо място се класира участникът с най-висока 

обща оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са 

еднакви изпълнителят на поръчката се определя чрез публично проведен жребий. 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 

 

 

V. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО на участника ЕООД „ ЕВРОЛЕС 74” с ЕИК 

200900788: 
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1. По показател Тc - Предложена обща стойност за изпълнение на дейностите в обекта – тежест 
70%. 

      

                          С min                      28750.00лв 

         Тс  = 70   х   -------------  = 70   х    -------------------  =  70 х 1 =  70точки 

                          C n                         28750.00лв 

 

         2. По показател Ts – Предложено намаление в месеци от крайният срок за изпълнение 
на дейностите, предмет на конкурса - тежест 30 %; 

 

                           С n                              1 месец 

             Тs  = 30   х    -------------- = 30   х    -----------------= 30   х    1 = 30точки 

                           Cmax                         1 месец 

 
1. Комплексна оценка на офертата на участника ЕООД „ ЕВРОЛЕС 74” с ЕИК 200900788 

 

KO = Тc + Тs  =   70точки + 30точки  =  100точки. 

 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 

VІ. КЛАСИРАНЕ 

Комисията, като съобрази финансовото предложение на участника, което не надхвърля 

обявената от Възложителя пределна стойност за изпълнение на дейността и комплексната оценка на 

офертата му  

ОБЯВЯВА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ 

На първо място класира за изпълнител на дейности в ДГТ на територията на ТП „ДЛС 

Балчик” с предмет: „Извършване на добив на дървесина и подвоз до временна ТИР станция, 

съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите, от годишния план за ползване на дървесина 

за 2017 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в 

района на дейност на ТП „ДЛС Балчик “, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от 

конкурсната документация  

 

ЗА ОБЕКТ 1, позиция № 1701- отдел 274/в от горски насаждения, разположени в горски 

територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Балчик” съгласно приложение №1 

към конкурсната документация и с  Прогнозно количество за сеч и извоз до временен склад в пл. м3 - 

1073 пл. м3; Прогнозно количество за сеч и извоз до временен склад в пр. м3 – 1935 пр. м3; Прогнозно 

количество за товарене, подвоз и претоварване до временна ТИР станция в пл. м3 - 523 пл. м3; 

Прогнозно количество за товарене, подвоз и претоварване до временна ТИР станция в пр. м3 - 940 пр. 

м3;– ЕООД „ ЕВРОЛЕС 74” с ЕИК 200900788 с комплексна оценка на офертата – 100 точки, при 

следните показатели::  

1. Предложена обща крайна цена за изпълнението на дейности по 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 обекта в размер 

на : 28750.00лв. ( двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС, от които: 

1.1. За добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад в 

размер на : 19350.00лв.( деветнадесет хиляди триста и петдесет лева) без вкл. ДДС 

1.2. За товарене от временен склад, подвоз и претоварване до временна ТИР станция в размер на 

: 9400.00лв. ( девет хиляди и четиристотин лева) без вкл. ДДС 

1.3. Приема разпределението на предложената единична цена за конкретен сортимент за  добив 

на дървесина – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита 

дървесина, товарене от временен склад, подвоз и претоварване до временна ТИР станция да се извършва 

на база процентното съотношение между предложената в настоящата оферта крайна цена и 

определената от ДЛС Балчик пределна цена. 

2. Предлага 1 ( един) месец намаление в крайният срок за изпълнението на дейностите по 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 обекта и с настоящето предлага крайният срок да бъде: 30.08.2017г. 
3. Начин на плащане-съгласно посочения в проект на договора. 

4. Валидността на настоящото предложение е 60 дни, считано от дата на провеждане на 

процедурата. 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 
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