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2. Декларация, по образец № 1- подписана от управител на кандидата,  оригинал, 2стр.,, в която 
са декларирани липса на 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП) с коректно попълнени изискуеми 
данни за внесена гаранция за участие, технически и квалификационни обезпеченост за изпълнение на 
дейността, съответстващи на изискванията на Възложителя.  

3. Декларация съгласие за обработване на лични данни- 1бр., 2стр., оригинал, , подписани от 
законния представител по регистрация на ЕООД.  

4. Декларация, по образец № 3 – една страница, подписано от законен представител по 
регистрация, в която е декларирал, че представляваният от него участник, в рамките на едногодишния срок, 
считано от датата, посочена като крайна за приемане на оферти за участие в настоящата процедурата, няма 
задържана гаранция за изпълнение по договор сключен с ТП ДГС/ДЛС/ЦУ на СИДП ДП-Шумен , по 
процедури проведени по реда на:  чл.10, ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП и 
няма прекратен договор поради виновно неизпълнение от страна на представлявания от мен търговец. 
Запознат съм с условието на процедурата, че в случай че не отговарям на тези изисквания на Възложителя,  
няма да бъде сключен договор, като внесената от него гаранция за участие в процедурата се задържа. 

5. Плик с надпис” Предлагана цена” – 1бр., запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост. 
 
Комисията, като съобрази указанията обективирани в условията за провеждане на 

процедурата, утвърдени със Заповед № 18/09.02.2022г. на Директора на ТП „ ДЛС Балчик” 
установи: 

При разглеждане на офертата на ЕТ „САТУРН-МИЛЕН ЕВТИМОВ“ ЕИК: 200737444  
Комисията установи, че кандидатът е търговец по смисъла на ТЗ. Участникът е внесъл гаранция за 
участие за обекта, за който е депозирал заявление, която реално е постъпила по сметка на Възложителя, 
видно от приложеното извлечение от счетоводството на възложителя; В приложената декларация по 
образец № 1 участникът е декларирал, под страх от наказателна отговорност, че не са налице 
обстоятелствата по чл. 18, ал.1 т.3 от  НУРВИДГТДОСПДНГП и в същата е посочил, че отговаря на 
техническите и кадрови изисквания за изпълнение на дейностите, предмет на конкурса ( разполага с 
изискуемия брой техника за транспортиране - товарен автомобил с висока проходимост за 
транспортиране на дървесината, снабдена с инсталирана GPS система за проследяване съгласно Наредба 
№1 от 2012г. за контрола и опазването на горските територии -2бр., както и че разполага с 2бр. 
правоспособни за работа с МПС категория „С“ или аналогичен документ, доказващ правоспособността 
на водача ,относно управлението на вида техника за транспорт  на дървесина. В същата декларация 
кандидатът е посочил, че разполага и с двама работници за ръчно товарене и разтоварване. 

Представена е и изискуемата декларация по образец № 3, представляваща съгласие за 
обработване на лични данни, подписана от законен представител по регистрация. Приложена е 
декларация по образец № 4, в която е заявено, че няма по негова вина прекратен договор, респективно не 
му е задържана внесена от него гаранция по договори , сключени след процедури проведени по реда на:  
чл.10, ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП. 

При тези данни комисията приема, че към офертата на участника са приложени всички 
декларации, по образец, приложени към конкурсната документация, коректно попълнени с изискуемите 
от възложителя данни, подписани от лице по чл. 18, ал.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП –управител, като 
законен представител по регистрация; Участникът е изпълнил изискванията на чл. 11, чл. 18 и чл. 19 от 
НУРВИДГТДОСПДНГП, отговаря на условията за участие, съгласно утвърдената конкурсна 
документация и не са налице условията по чл. 22, ал. 4  от същата наредба. 

С оглед изложеното Комисията единодушно РЕШИ:  
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4: Допуска ЕТ „САТУРН-МИЛЕН ЕВТИМОВ“ ЕИК: 

200737444 до участие в следващия етап – отваряне на ценовото предложение за „обект № 1 общ. 
Балчик“. 

Мотиви: При изготвяне на офертата кандидата ЕТ „САТУРН-МИЛЕН ЕВТИМОВ“ ЕИК: 
200737444 се е придържал към изискванията на организатора на конкурса, като е представил всички 
необходими и изискуеми документи и не са налице условията по чл. 22, ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП , 
поради което го ДОПУСКА до участие в следващия етап – отваряне на ценовото предложение за „обект 
№ 1 общ. Балчик“. 

-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 
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III. ТРЕТИ ЕТАП- ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
На осн. чл. 22, ал.7 от НУРВИДГТДОСПДНГП комисията пристъпи към отваряне на  пликовете 

с надпис  "Ценово предложение" на всички допуснати участници и съобщи направените предложения, 
както следва:  

 
ЗА „обект 2 общ. Каварна“  
Допуснат до участие за обекта е ЕООД „ ГАБИ“ ЕИК: 124710401.  
При отваряне на ценовото предложение в плика с предлаганата от него цена, Комисията 

установи, че допуснатият участник е направил следното предложение:  
За ОБЕКТ № 2 предлагам обща крайна цена за изпълнение на дейността в размер на 

21125.00лв. ( двадесет и една хиляди сто двадесет и пет лева) без вкл. ДДС, както следва: 

Обект № Вид дейност 

 
Мерна     

единица 
Прог. к-во 
дървесина 

Предлагана 
ед. цена в 

лв. без вкл. 
ДДС 

Предлагана 
обща крайна 

цена изразена с 
цифри в лева, 

без ДДС 

№ 2 
община 
Каварна 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 
технологична дървесина и дърва за огрев от 
отдели в ДГТ на ТП ДЛС Балчик до адрес на 
клиента до 10 км.вкл. 

пр.м³ 250 

 
 

22,50 

 
 

5625,00 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 
технологична дървесина и дърва за огрев от 
отдели в ДГТ на ТП ДЛС Балчик до адрес на 
клиента от 10 до 20 км.вкл. 

пр.м³ 350 

 
 

25,00 

 
 

8750,00 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 
технологична дървесина и дърва за огрев от 
отдели в ДГТ на ТП ДЛС Балчик до адрес на 
клиента от 20 до 30 км.вкл. 

пр.м³ 250 

 
 

27,00 

 
 

6750,00 

 
обща стойност за обекта в лв. без ДДС: 

21125.00лв. 

2. Приемам, че посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в количеството  
действително транспортирана дървесина от съответния обект и посочените в настоящото ценово 
предложение, заплащането ще се извършва по единичната цена, съгласно Приложение № 1 – 
неразделна част от договора за изпълнение, по действително транспортирано количество съгласно 
приложени превозни билети. 

3. Начин на плащане-съгласно посочения в проект на договора. 
 
Комисията установи, че финансовото предложение е по образец, подписано от управителя и 

подпечатано с фирмения печат на участника. При аритметични проверка на посочените в него стойности 
не се откриват несъответствия, а предлаганите цени за съответната дейност не надвишават пределната 
стойност, посочена от възложителя в документацията на процедурата. При тези обстоятелства не са 
налице основания за отстраняването му и единодушно РЕШИ: Допуска ЕООД „ ГАБИ“ ЕИК: 124710401 
до следващия етап: класиране на предложенията. 

Членовете на комисията преподписаха ценовото предложение на участника. 
-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 
 

ЗА „обект 3 общ. Балчик“  
Допуснат до участие за обекта е ЕТ „САТУРН-МИЛЕН ЕВТИМОВ“ ЕИК: 200737444.  
При отваряне на ценовото предложение в плика с предлаганата от него цена, Комисията 

установи, че допуснатият участник е направил следното предложение:  
 За ОБЕКТ № 3 предлагам обща крайна цена за изпълнение на дейността в размер на 

40450,00лв.. ( четиридесет хиляди четиристотин и петдесет лева ) без вкл. ДДС, както следва: 

Обект № Вид дейност 

 
Мерна     

единица 
Прог. к-во 
дървесина 

Предлагана 
ед. цена в 

лв. без вкл. 
ДДС 

Предлагана 
обща крайна 

цена изразена с 
цифри в лева, 

без ДДС 
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№ 3 
община 
Балчик 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 
технологична дървесина и дърва за огрев от 
отдели в ДГТ на ТП ДЛС Балчик до адрес на 
клиента до 10 км.вкл. 

пр.м³ 

 
 

300 

 
 

22,50 

 
 

6750,00 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 
технологична дървесина и дърва за огрев от 
отдели в ДГТ на ТП ДЛС Балчик до адрес на 
клиента от 10 до 20 км.вкл. 

пр.м³ 

 
 

700 

 
 

25,00 

 
 

17500,00 

Товарене, транспортиране и разтоварване на 
технологична дървесина и дърва за огрев от 
отдели в ДГТ на ТП ДЛС Балчик до адрес на 
клиента от 20 до 30 км.вкл. 

пр.м³ 

 
 

600 

 
 

27,00 

 
 

16200,00 

 
обща стойност за обекта в лв. без ДДС: 40450,00лв. 

 
2. Приемам, че посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в количеството  

действително транспортирана дървесина от съответния обект и посочените в настоящото ценово 
предложение, заплащането ще се извършва по единичната цена, съгласно Приложение № 1 – 
неразделна част от договора за изпълнение, по действително транспортирано количество съгласно 
приложени превозни билети. 

3. Начин на плащане-съгласно посочения в проект на договора. 
 
Комисията установи, че финансовото предложение е по образец, подписано от управителя и 

подпечатано с фирмения печат на участника. При аритметични проверка на посочените в него стойности 
не се откриват несъответствия, а предлаганите цени за съответната дейност не надвишават пределната 
стойност, посочена от възложителя в документацията на процедурата. При тези обстоятелства не са 
налице основания за отстраняването му и единодушно РЕШИ: Допуска ЕТ „САТУРН-МИЛЕН 
ЕВТИМОВ“ ЕИК: 200737444 до следващия етап: класиране на предложенията. 

Членовете на комисията преподписаха ценовото предложение на участника. 
-----------------------------хххххххххххххххххххххххххххххххх----------------------------- 

 
 
 

ЗА „обект 4 общ. Добричка“  
Допуснат до участие за обекта е ЕООД „ ФУРНИРПЛАСТ 2016” с ЕИК 204107336.  
При отваряне на ценовото предложение в плика с предлаганата от него цена, Комисията 

установи, че допуснатият участник е направил следното предложение:  
1. За ОБЕКТ № 4 предлагам обща крайна цена за изпълнение на дейността в размер на 

13000,00лв. ( тринадесет хиляди лева) без вкл. ДДС, както следва: 

Обект № Вид дейност 

 
Мерна     

единица Прог. к-во 
дървесина 

Предлагана 
ед. цена в 

лв. без вкл. 
ДДС 

Предлагана 
обща крайна 

цена изразена с 
цифри в лева, 

без ДДС 

№ 4 
община 

Добричка 

Товарене, транспортиране и разтоварване 
на технологична дървесина и дърва за 
огрев от отдели в ДГТ на ТП ДЛС Балчик 
до адрес на клиента до 10 км.вкл. 

пр.м³ 250 

 
 

25,00 

 
 

6250,00 

Товарене, транспортиране и разтоварване 
на технологична дървесина и дърва за 
огрев от отдели в ДГТ на ТП ДЛС Балчик 
до адрес на клиента от 10 до 20 км.вкл. 

пр.м³ 250 

 
 

27,00 

 
 

6750,00 

обща стойност за обекта в лв. без ДДС: 13000,00лв. 

2. Приемам, че посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика в количеството  
действително транспортирана дървесина от съответния обект и посочените в настоящото ценово 
предложение, заплащането ще се извършва по единичната цена, съгласно Приложение № 1 – 
неразделна част от договора за изпълнение, по действително транспортирано количество съгласно 
приложени превозни билети. 

3. Начин на плащане-съгласно посочения в проект на договора. 
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