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ЕИК 200737444 е запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост. При отварянето му,  комисията  

установи наличието на представени от  кандидата документи, както следва: 

1. Списък на приложените документи, по образец- оригинал, 1стр.;  

2. Заявление за участие за обекти с №№ 1706, 1707 и 1708, по образец, в който кандидатът е 

посочил, че е извършил оглед на обектите, запознат е с условията за провеждане на процедурата и 

приема изцяло условията на проекто-договора и графика за изпълнение на дейностите- оригинал, 

1стр.:. Към заявлението за участие са приложени и следните документи: 

3. Фотокопие от удостоверение № 20090602153947/02.06.2009г. на АВ- ТР- заверен препис, 

2стр.; 

4. Декларация, по образец № 1, подписана от Милен Евтимов- управител на кандидата за 

обстоятелствата по чл. 18, ал.1 т.3 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- оригинал, 1стр.; 

5. Удостоверение № 6213/23.06.2014г. издадено от МЗХ-ИАГ на участника за стопанисване на 

горски територии и добив на дървесина-1стр., заверен препис; 

6.  Декларация, по образец приложение № 2, в която участникът е попълнил списък на договори, 

изпълнени от участника в рамките на едногодишен срок, считано от дата на конкурса. - посочени са 7 

договора; 

7. Препоръка ( удостоверение)  с изх. № И-236/15.05.2017г. издадена от ТП „ ДЛС Балчик”- 

положителна, оригинал, 1стр., съответстваща на посочените в декларация-образец № 2 договори, в 

която е записано, че посочените договори са изпълнени точно и в срок от участника, като по време на 

действието им не е констатирано нарушение на дисциплината за ползване на горите по ЗГ и 

поднормативните му актове.; 

8. Декларация, по образец № 3 приложен към документацията, в която управителят на участника 

е заявил, че представляваното от него дружество разполага със следната техническа обезпеченост за 

изпълнение възлагането на дейността, , както следва: Собствена техника, регистрирана по реда на 

ЗРКЗГТ, преминала технически преглед, както следва БМТ – 6( шест)броя; 
9. Извлечение от инвентарна книга- списък на активите по счетоводен план към края на 

м.04.2017г..-  заверен препис, 1 стр.; 

10. Фактура № 200084/15.05.2017г. за закупени два броя БМТ- заверен препис, 1 стр.; 

11. Заверен препис от фотокопия на свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника, 

част І и талони за преминал технически преглед- общо 12 стр., за БМТ, както следва: моторен трион 

Тх 05409А, моторен трион Тх 05408А, моторен трион Тх 05406А, моторен трион Тх 
05407А;моторен трион Тх 07277А, моторен трион Тх 05443А; 

12. Декларация, по образец № 5 приложен към документацията, 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, както следва: 

1.Технически лица, правоспособни за работа със специализирана преносима техника 
(БМТ) : 
Техн. лица длъжност Св.правоспособност, № и дата 

на издаване 
Трудов договор, № и дата на 

сключване 

Сервин Джават Осман Моторист секач 0020918/20.12.2016г. 21/14.03.2006г. 

Гюнер Ахмед Реджеб Моторист секач 0020919/20.12.2016г. 23/14.03.2006г. 

Светослав Демиров Асенов моторист-секач 0007774/03.11.2009г 36/07.02.2008г 

Георги Иванов Асенов Моторист секач 00017202/19.01.2015г. 33/06.12.2016г. 

Илия Илиев Шилев моторист-секач 0011540/10.02.2012г 34/16.12.2016г 

Милен Светломиров Евтимов Моторист секач 0007771/03.11.2009г. - 

2. Лице с лесовъдско образование: 
Три имена длъжност Удостоверение по чл. 235 ЗГ-№ 

и дата на издаване 
Трудов договор, № и дата 
на сключване 

Красимир Трифонов Кунев лесовъд 7800/10.09.2012г. МЗХ-ИАГ 23/31.05.2014г. 

13. Документи на техническите лица, посочени в декларация образец № 5, правоспособни за 

работа със специализирана преносима техника (БМТ) – - общо 6(шест)броя ; заверени преписи; 

14. Удостоверение № 7800/10.09.2012г. на лицензираният лесовъд Красимир Кунев, издадено от 

МЗХ-ИАГ- 1 стр., заверен препис; 

15. Справка за действащите трудови договори, издадена от ТД на НАП гр. Добрич от дата 

15.05.2017г.- 1стр., заверен препис; 

16. Декларация, по образец № 6, подписана от Милен Евтимов- управител 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- оригинал, 

1стр.; 
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17. Декларация, по образец № 7, подписана от Милен Евтимов- управител относно запознаване с 

условията на дейността, провеждане на търга с явно наддаване и условията на проекто-договора- 

приема клаузите на проекто-договора- 1стр., оригинал; 
19. Декларация, по образец № 8, подписана от Милен Евтимов- управител относно 

обстоятелствата по чл. 18, ал.2 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- няма да ползва подизпълнители- оригинал, 1 стр.; 

20. Платежно нареждане - авизо местен превод за внесена гаранция за участие- 3бр., 3стр., 

заверени преписи от дата 15.05.2017г., както следва:  

За обект № 1706 в размер на 781.00лв.; 

За обект № 1707 в размер на 902.00лв.; 

За обект № 1708 в размер на 758.00лв.; 

21. Заверено фотокопие от документ за закупена документация за участие в  тръжната сесия- 

фактура от дата 15.05.2017г. в размер на 25.00лв. без ДДС- заверен препис, 1стр.; 

22. Плик с надпис” Предлагана цена” – 3бр., запечатани в непрозрачен плик с ненарушена 

цялост. 

 

Комисията, като съобрази указанията обективирани в условията за провеждане на 
процедурата, утвърдени със Заповед № 37/27.04.2017г. на Директора на ТП „ ДЛС Балчик” 

установи: 

При разглеждане на офертата на ЕТ “ САТУРН- МИЛЕН ЕВТИМОВ” ЕИК 200737444 

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 ( не е задължително условие, но 

участникът не се е ползвал от правото си по чл.  9в, ал.2 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), представил е доказателства за внесена в срок по банков път 

гаранция за участие и за трите обекта, предмет на открития конкурс; представил е доказателства, че 

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: общо шест броя собствена преносима горска техника, ведно с доказателства за регистрацията  

по ЗРКЗГТ и преминал технически преглед пред КТИ, С оглед изложените 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 шест моторист секачи, 

както и инженер лесовъд. Към декларацията са приложени и документи за правоспособност за обшо 

шест моторист секачи, отговарящи на изискванията на ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, както 

и справка за актуално състояние на действащите трудови договори от ТД на НАП, с което комисията 

приема, че участникът е доказал, че отговаря 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 положителна препоръка в оригинал, 

издадена от ТП „ ДЛС Балчик”; Представени са и всички изискуеми декларации по образец, 

приложени към конкурсната документация; декларирал е под страх от наказателна отговорност, че 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 нарочна декларация, по абразец, представляващият участника по 

регистрация е заявил, че при възлагане изпълнението на дейност по чл. 10, ал.1 т.1 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 

8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и 

рампиране на добитата дървесина 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 конкурсните условия няма да ползва 

подизпълнители, поради което не представя и доказателства за размера на извършваните от 

подизпълнителя дейности, респективно изискуема декларация по чл. 18 от наредбата от 

подизпълнителя. 

При тези обстоятелства, комисията приема, че участникът е изпълнил изискванията на чл. 18 и 

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 
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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 ЕТ “ САТУРН- МИЛЕН ЕВТИМОВ” ЕИК 200737444 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  

ЗА ОБЕКТ № 1706 

Допуснат до участие за обект № 1706 е участникът ЕТ “ САТУРН- МИЛЕН ЕВТИМОВ” ЕИК 

200737444.  

При отваряне на ценовото предложение в плик предлагана цена на допуснатият участник, 

Комисията установи, че за ОБЕКТ № 1706 с 863 пл.м3 
прогнозно количество дървесина от отдели: 

175/а; 175/б; 266/в; 2775/д; 2775/е; 2836/а; 2839/а, с дървесен вид: ясен, цер, гледичия участникът е 

направил следното предложение.  

1. Предлага обща крайна цена в размер на : 15633.00лв. ( петнадесет хиляди шестстотин 
тридесет и три лева) без вкл. ДДС 

2. Приемам, че: 
2.1. Разпределението на предложената единична цена за конкретен сортимент, който ще се 

добива, се извършва на база процентното съотношение между предложената в оферта крайна цена и 
определената от ТП „ДЛС Балчик“ пределна прогнозна цена за обекта; 

2.2. Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в количеството на 
действително добитата дървесина от обекта и посочените в настоящата документация, заплащането 
ще се извършва по единичната цена, отразена в Приложение № 1 – неразделна част от договора за 
изпълнение, по действително добитото количество отразено в предавателно-приемателния протокол 
за кубиране; 

2.3. Изисквания към сортиментите, които следва да се добиват следва да отговарят на приетия 
БДС. 

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

законна сила на Заповедта за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител по чл. 23, ал.1 
т.1 НУРВИДГТДОСПДНГП 

Комисията установи, че финансовото предложение е по образец, подписано от управителя 

и подпечатано с фирмения печат на участника, а предложената обща крайна цена за 

извършване на дейностите не надвишава пределната цена, определена от Възложителя. 

Всички членове на комисията преподписаха предлаганата цена на участника. 

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

ЗА ОБЕКТ № 1707 

Допуснат до участие за обект № 1707 е участникът ЕТ “ САТУРН- МИЛЕН ЕВТИМОВ” ЕИК 

200737444.  

При отваряне на ценовото предложение в плик предлагана цена на допуснатият участник, 

Комисията установи, че за ОБЕКТ № 1707 с 998 пл.м3 
прогнозно количество дървесина от отдели: 

12/б; 1967/а;1973/б; 1985/б; 2056/а; 2093/а; 2112/а; 2224/а; 2251/а; 2252/а; 2310/б , с дървесен вид: 

ясен, цер, гледичия участникът е направил следното предложение.  

1. Предлага обща крайна цена в размер на : 18045.00лв. ( осемнадесет хиляди четиридесет и 
пет лева) без вкл. ДДС 

2. Приемам, че: 
2.1. Разпределението на предложената единична цена за конкретен сортимент, който ще се 

добива, се извършва на база процентното съотношение между предложената в оферта крайна цена и 
определената от ТП „ДЛС Балчик“ пределна прогнозна цена за обекта; 

2.2. Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в количеството на 
действително добитата дървесина от обекта и посочените в настоящата документация, заплащането 
ще се извършва по единичната цена, отразена в Приложение № 1 – неразделна част от договора за 
изпълнение, по действително добитото количество отразено в предавателно-приемателния протокол 
за кубиране; 

2.3. Изисквания към сортиментите, които следва да се добиват следва да отговарят на приетия 
БДС. 

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

законна сила на Заповедта за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител по чл. 23, ал.1 
т.1 НУРВИДГТДОСПДНГП 
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Комисията установи, че финансовото предложение е по образец, подписано от управителя 

и подпечатано с фирмения печат на участника, а предложената обща крайна цена за 

извършване на дейностите не надвишава пределната цена, определена от Възложителя. 

Всички членове на комисията преподписаха предлаганата цена на участника. 

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

ЗА ОБЕКТ № 1708 

Допуснат до участие за обект № 1708 е участникът ЕТ “ САТУРН- МИЛЕН ЕВТИМОВ” ЕИК 

200737444.  

При отваряне на ценовото предложение в плик предлагана цена на допуснатият участник, 

Комисията установи, че за ОБЕКТ № 1708 с 835 пл.м3 
прогнозно количество дървесина от отдели: 

2336/а; 2517/г; 2549/б; 2555/а; 2559/а;  2586/а; 2587/а; 2614/а; 2623/а; 2631/а, с дървесен вид: ясен, 

цер, др. вис., гледичия участникът е направил следното предложение.  

1. Предлага обща крайна цена в размер на : 15172.00лв. ( петнадесет хиляди сто седемдесет 
и два лева) без вкл. ДДС 

2. Приемам, че: 
2.1. Разпределението на предложената единична цена за конкретен сортимент, който ще се 

добива, се извършва на база процентното съотношение между предложената в оферта крайна цена и 
определената от ТП „ДЛС Балчик“ пределна прогнозна цена за обекта; 

2.2. Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в количеството на 
действително добитата дървесина от обекта и посочените в настоящата документация, заплащането 
ще се извършва по единичната цена, отразена в Приложение № 1 – неразделна част от договора за 
изпълнение, по действително добитото количество отразено в предавателно-приемателния протокол 
за кубиране; 

2.3. Изисквания към сортиментите, които следва да се добиват следва да отговарят на приетия 
БДС. 

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

законна сила на Заповедта за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител по чл. 23, ал.1 
т.1 НУРВИДГТДОСПДНГП 

Комисията установи, че финансовото предложение е по образец, подписано от управителя 

и подпечатано с фирмения печат на участника, а предложената обща крайна цена за 

извършване на дейностите не надвишава пределната цена, определена от Възложителя. 

Всички членове на комисията преподписаха предлаганата цена на участника. 

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

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Критерият, по който офертите на допуснатите участници ще бъдат оценени и класирани е " най-

ниска предложена цена", като съгласно указанията, обективирани в Заповед № 37/27.04.2017г. на 

Директора на ТП „ ДЛС Балчик” на първо място се класира участникът с най-ниска обща цена за 

съответния обект.  

 

V. КЛАСИРАНЕ 

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

от Възложителя пределна стойност за изпълнение на дейността  

ОБЯВЯВА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ  

за изпълнител на дейности в ДГТ на територията на ТП „ДЛС Балчик” с предмет: „Извършване на 

добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина 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 

конкурсните условия 

 

ЗА ОБЕКТ № 1706 с 863 пл.м3 
прогнозно количество дървесина от отдели: 175/а; 175/б; 266/в; 

2775/д; 2775/е; 2836/а; 2839/а, с дървесен вид: ясен, цер, гледичия  

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО: ЕТ “ САТУРН- МИЛЕН ЕВТИМОВ” ЕИК 200737444 при 

следните параметри: 

1. Предлага обща крайна цена в размер на : 15633.00лв. ( петнадесет хиляди шестстотин 
тридесет и три лева) без вкл. ДДС 

2. Приемам, че: 
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2.1. Разпределението на предложената единична цена за конкретен сортимент, който ще се 
добива, се извършва на база процентното съотношение между предложената в оферта крайна цена и 
определената от ТП „ДЛС Балчик“ пределна прогнозна цена за обекта; 

2.2. Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в количеството на 
действително добитата дървесина от обекта и посочените в настоящата документация, заплащането 
ще се извършва по единичната цена, отразена в Приложение № 1 – неразделна част от договора за 
изпълнение, по действително добитото количество отразено в предавателно-приемателния протокол 
за кубиране; 

2.3. Изисквания към сортиментите, които следва да се добиват следва да отговарят на приетия 
БДС. 

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

законна сила на Заповедта за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител по чл. 23, ал.1 
т.1 НУРВИДГТДОСПДНГП 

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

ЗА ОБЕКТ № 1707 с 998 пл.м3 
прогнозно количество дървесина от отдели: 12/б; 1967/а;1973/б; 

1985/б; 2056/а; 2093/а; 2112/а; 2224/а; 2251/а; 2252/а; 2310/б , с дървесен вид: ясен, цер, гледичия 

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО: ЕТ “ САТУРН- МИЛЕН ЕВТИМОВ” ЕИК 200737444 при 

следните параметри: 

1. Предлага обща крайна цена в размер на : 18045.00лв. ( осемнадесет хиляди четиридесет и 
пет лева) без вкл. ДДС 

2. Приемам, че: 
2.1. Разпределението на предложената единична цена за конкретен сортимент, който ще се 

добива, се извършва на база процентното съотношение между предложената в оферта крайна цена и 
определената от ТП „ДЛС Балчик“ пределна прогнозна цена за обекта; 

2.2. Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в количеството на 
действително добитата дървесина от обекта и посочените в настоящата документация, заплащането 
ще се извършва по единичната цена, отразена в Приложение № 1 – неразделна част от договора за 
изпълнение, по действително добитото количество отразено в предавателно-приемателния протокол 
за кубиране; 

2.3. Изисквания към сортиментите, които следва да се добиват следва да отговарят на приетия 
БДС. 

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

законна сила на Заповедта за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител по чл. 23, ал.1 
т.1 НУРВИДГТДОСПДНГП 

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

ЗА ОБЕКТ № 1708 с 835 пл.м3 
прогнозно количество дървесина от отдели: 2336/а; 2517/г; 

2549/б; 2555/а; 2559/а;  2586/а; 2587/а; 2614/а; 2623/а; 2631/а, с дървесен вид: ясен, цер, др. вис., 

гледичия  

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО: ЕТ “ САТУРН- МИЛЕН ЕВТИМОВ” ЕИК 200737444 при 

следните параметри: 

1. Предлага обща крайна цена в размер на : 15172.00лв. ( петнадесет хиляди сто седемдесет 
и два лева) без вкл. ДДС 

2. Приемам, че: 
2.1. Разпределението на предложената единична цена за конкретен сортимент, който ще се 

добива, се извършва на база процентното съотношение между предложената в оферта крайна цена и 
определената от ТП „ДЛС Балчик“ пределна прогнозна цена за обекта; 

2.2. Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в количеството на 
действително добитата дървесина от обекта и посочените в настоящата документация, заплащането 
ще се извършва по единичната цена, отразена в Приложение № 1 – неразделна част от договора за 
изпълнение, по действително добитото количество отразено в предавателно-приемателния протокол 
за кубиране; 

2.3. Изисквания към сортиментите, които следва да се добиват следва да отговарят на приетия 
БДС. 

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

законна сила на Заповедта за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител по чл. 23, ал.1 
т.1 НУРВИДГТДОСПДНГП 

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