
 

68 1 Протокол  за   Обект№ 1, Позиция №1 - ТП „ДГС Генерал Тошево“  

УТВЪРДИЛ 

                                           Директор на ТП „ДГС Генерал Тошево“……п / печат/....... 

                                                                               /инж.Йорданка Найденова / 
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П Р О Т О К О Л 

 

 

Днес, в 15.00ч на 10.05.2016г., комисия назначена със Заповед №РД-06-

80/10.05.2016г. на Директора на ТП „ДГС Генерал Тошево“  в състав: 

 

Председател: 

инж. Сава Савов, експерт в ЦУ на СИДП ДП гр.Шумен 

Членове:  

Златан Денчев, р-л счет.отдел на ТП"ДГС-Ген.Тошево" 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист и представител на ТП ДГС 

Добрич 

се събра в пълен състав на заседание в административната сграда на ТП „ДГС-

Добрич“  и проведе процедура ДОГОВАРЯНЕ за „Поддържане на горски площи по 

смисъла на т.З от §1 ДР на Наредбата за възлагане на дейностите в ДГТ" във 

връзка с чл.10, ал.1, т.19 от горепосочената наредба в обект №1 ТП-ДГС Генерал 

Тошево за 2016г. от горски насаждения, разположени в горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Генерал Тошево“,  
 

за Обект№ 1, Позиция №1, открит със Заповед №РД-06-70/28.04.2016г. на 

директора на ТП „ДГС Генерал Тошево“ оправомощен за това със Заповед 

№113/19.04.2016г. на директора на „СИДП“ ДП Шумен.  
 

За провеждането на процедурата се прилагат 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 /Наредбата/ 

 

На заседанието присъстваха следните лица, в чието присъствие, Комисията 

започна своята работа: 

Христо Хинев Христов, в качеството си на ЗП Христо Хинев Христов с ЕИК 

6812317964 

 

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАП 

ОТ ПРОЦЕДУРАТА – проверка на представените документи и допускане или 

отстраняване от участие 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

изискванията на предварително обявените от възложителя условия: 

1. Получаване на Списъка с кандидатите и представените от тях документи, и 

подписване на  декларация по чл.25, ал.8 от Наредбата от членовете на комисията. 

2.Проверка на самоличността на присъстващите лица и тяхната представителна 

власт.  

3. Отваряне на плика с подадените документи и извършване на проверка дали са 

оформени съгласно предварително обявените от възложителя изисквания и проверка за 

наличието на всички изискуеми документи. Отразяване на направената проверка на 



 

документите на всеки от кандидатите в контролен лист и подписването му от членовете 

на комисията и кандидата. 

4.Вземане на решение за допускане и/или отстраняване на кандидат/и от участие в 

процедурата. 

  

II. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИЯТ ДНЕВЕН 

РЕД. 

По точка 1. Получаване на Списъка с кандидатите и представените от тях 

документи, и подписване на  декларация от членовете на комисията. 

1. Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, че 

за участие в процедурата са получени документи за участие от следните кандидати: 

 

ЗП Христо Хинев Христов с ЕИК 6812317964 седалище и адрес на управление в 

гр.Генерал Тошево, ул.Велко Ангелов"28, представлявано от Христо Хинев Христов – 

управител, с входящ номер на документацията № 1187/09.05.2016г-15,00 

2. Членовете на комисията подписаха декларация  по чл.25, ал.8 от Наредбата. 

 

По точка 2. Проверка на самоличността на присъстващите лица и тяхната 

представителна власт.  

1.Комисията след проверка на самоличността на присъстващия представител на 

кандидата констатира че същия има представителна власт. 

 

По точка 3. Отваряне на пликовете с подадените документи по реда на 

входящите им номера, и извършване на проверка дали са оформени съгласно 

предварително обявените изисквания и проверка за наличието на всички изискуеми 

документи. Отразяване на направената проверка на документите на всеки от 

кандидатите в контролен лист и подписването му от членовете на комисията и 

кандидата. 

Относно кандидата: 

ЗП Христо Хинев Христов с ЕИК 6812317964 седалище и адрес на управление в 

гр.Генерал Тошево, ул.Велко Ангелов"28, представлявано от Христо Хинев Христов – 

управител, с входящ номер на документацията № 1187/09.05.2016г-15,00ч.  

Комисията констатира наличието на всички изискуеми, съгласно процедурната 

документация, документи относно заявеното участие за позициите.  
 

По точка 4. Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в 

процедурата. 

1. Комисията констатира, че няма основание за отстраняване на кандидата от 

участие в процедурата. 

 

В резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 

решение и ДОПУСКА до участие ЗП Христо Хинев Христов с ЕИК 6812317964. 
  

ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА – ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

 

I. Съобразно констатациите от първия етап на процедурата, Комисията 

обяви следният дневен ред на заседанието за провеждане на втория етап, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия: 

 

1.Провеждане на договарянето с кандидата подал оферта 

2. Обявяване на класиране и спечелил кандидат по позиции 



 

3Закриване на провеждането на процедурата на първа дата за съответната 

позиция. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка Първа: 

Комисията проведе договарянето с кандидата и ОБЯВИ: 

За Обект№ 1, Позиция №1 при стойности за извършване на дейностите от 

2436,00 лв. без ДДС, подал оферта и допуснат е кандидата ЗП Христо Хинев Христов 

с ЕИК 6812317964. 

В хода на договарянето, какндидата предложи обща цена за изпълнение на 

дейностите по спецификацията от 2436,00 лв.без ДДС, като заяви че приема всички 

клаузи на проекто договора, включително да го изпълни в срок до 30.11.2016г., 

като предложи да изпълни долупосочените дейности при отделни цени и 

количества както следва: 

Вид на 

работата 

Срок на 

изпълнение 

Съдържание на 

работата 

Макс 

цена 

за 

един 

дка. 

Площ   

дка 

Предлага

на цена 

един дка. 

Предлагана 

обща цена без 

вкл. ДДС 

Култивиране 

3 дни от 

подаване на 

заявката 

Механизирано 

култивиране, 2 

пъти 

9.00 56,00 9,00 504 

Сеитба 

3 дни от 

подаване на 

заявката 

Механизирано 

засяване на семена 
5,00 28,00 5,00 140 

Пръскане  

/с техника на 

изпълнителя/ 

3 дни от 

подаване на 

заявката 

Механизирано 

пръскане с 

техника и 

персонал на 

изпълнителя 

5.00 28,00 5,00 140 

Окопаване 

3 дни от 

подаване на 

заявката 

Механизирано 

окопаване 
4.00 28,00 4,00 112 

Жътва 

3 дни от 

подаване на 

заявката 

Механизирана 

жътва с техника на 

изпълнителя 

20.00 28,00 20,00 560 

Оран 

3 дни от 

подаване на 

заявката 

Механизирана 

оран 
16.00 28,00 16,00 448 

Дисковане 

3 дни от 

подаване на 

заявката 

Механизирано 

дисковане 
11.00 28,00 11,00 308 

Сеитба 

3 дни от 

подаване на 

заявката 

Механизирано 

засяване на семена 
4.00 28,00 4,00 112 

Торене 

3 дни от 

подаване на 

заявката 

Механизирано 

торене с амониева 

селитра с техника 

на изпълнителя 

4.00 28,00 4,00 112 

ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЯТА 2436 

 

По точка Втора за Обект№ 1, Позиция №1: 

В резултат на констатациите от проведеното договаряне и постигнатите 

договорености, КОМИСИЯТА обяви единодушно следните оценки и КЛАСИРАНЕ: 

 

За Обект№ 1, Позиция №1, отдели: 127-4, с прогнозна площ от 28 дка. и 

стойност за извършване на дейностите от 2436,00 в лв. без ДДС 

 

НА ПЪРВО МЯСТО: 



 

ЗП Христо Хинев Христов с ЕИК 6812317964 при крайна обща цена от 2436,00 

лв. без ДДС 

В резултат на обявеното класиране, Комисията единодушно взе решение и 

обявява за спечелил  Обект№ 1, Позиция №1 кандидата класиран на първо място. 

 

По точка Трета за Обект№ 1, Позиция №1: 

Комисията установи, че няма основание за вземане на решение за отлагане за 

втора дата провеждането на процедурата за Обект№ 1, Позиция №1. 

 

По точка Четвърта за Обект№ 1, Позиция №1: 

Закриване на процедурата за позицията . 

След приключване на работата си, Комисията единодушно взе решение за 

закриване на провеждането на процедурата за Обект№ 1, Позиция №1. 

 

Неразделна част от настоящия протокол са приложенията за съответствие на 

кандидатите и офертите им с изискванията на възложителя. 

 

Настоящия протокол се представи на орган открил процедурата на 

10.05.2016 г. 

 

Председател : 

инж. Сава Савов, експерт в ЦУ на СИДП ДП гр.Шумен …… п …… 

 

Членове:  

Златан Денчев, р-л счет.отдел на ТП"ДГС-Ген.Тошево" …..п……… 

 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист и представител на ТП ДГС 

Добрич ….п…… 

 

 

 


