
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: (подписано и подпечатано) 

Директор на СИДП ДП – гр. Шумен 

инж. (заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

дата: 30.09.2016 г. 

 

П Р О Т О К О Л  № 2. (препис) 

Днес 27.09.2016 год. в 11:00 часа комисията, назначена със заповед № 265/20.09.2016 

година на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, издадена на основание чл. 192 от ЗОП и чл. 97, 

ал. 1 от ППЗОП, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД) – юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП-

Шумен. 

СЕКРЕТАР: (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД) – ръководител „Финансов отдел“ и гл. 

счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен. 

ЧЛЕНОВЕ: 1. адв. (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД) – обслужващ юрист при ЦУ на СИДП ДП – 

гр. Шумен, се събра на свое второ редовно заседание, за да проведе процедура за определяне на 

изпълнител и възлагане изпълнението на обществена поръчка по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП, 

чрез „събиране на оферти с обява” с обект на поръчката – услуги, и предмет на 

изпълнение: „Избор на независими оценители за изготвяне на оценки по реда на НАРЕДБА за 

оценка на поземлени имоти в горски територии(Обн. - ДВ, бр. 63 от 16.08.2011 г., в сила от 

16.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм. и доп., бр. 34 от 

03.05.2016 г.)на поземлени имоти в горски територии,  предложени за закупуване, съгласно 

утвърдените със Заповед №РД-49-267/13.07.2016г  и Заповед №РД 49-281/19.07.2016г на 

министъра на МЗХ, Правила за закупуване на горски територии в териториалния обхват на   

„Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен  обособени в две  самостоятелни позиции а 

именно: 

1.Позиция №1-Поземлени имоти  в горски територии попадащи в  териториалния обхват 

на РДГ – Шумен (Области – Шумен и Търговище) 

и 

2.Позиция №2 - Поземлени имоти в горски територии попадащи в  териториалния обхват 

на РДГ – Варна (Области – Варна и Добрич)”, открита с Обява № 3/12.09.2016 г. на директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, информация за която е публикувана в 

РОП с импортен № 9056429/12.09.2016 г. 

Председателят на комисията откри заседанието, като обяви, че процедурата се 

провежда съгласно по реда на чл.187-188 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)  и 

правилника за прилагането му. 

При откриване на заседанието се установи че в залата не присъстват 

представители на кандидатите, техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване.  

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят е удължил срока за получаване 

на оферти с 3 (три) дни, и крайният срок е променен, съответно до 17:30 ч аса на 

26.09.2016 г. 

Съгласно регистър № 1 за подадени оферти в първоначално посочения от 

възложителя и регистър № 2 на офертите депозирани в удължения срок за получаване 

такива по реда на тяхното приемане са постъпили от следните кандидати:  

Кандидат № 1: „Булкарго“ ООД – гр. Варна, оферта с вх. № 5469 от 19.09.2016 г. бе 

посочени конкретни позиции за които участва  

Кандидат № 2: инж. (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД) (физическо лице) – гр. Шумен, оферта с 

вх. № 5500 от 19.09.2016 г. за позиция № 1 

 и от същото лице  
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инж. (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД) (физическо лице) – гр. Шумен, с оферта с вх. № 5618 от 

26.09.2016 г., подадена в 17:00 часа, лично от кандидата за позиция № 2. 

След получаване на регистъра с постъпили оферти, членовете на комисията подписаха 

декларации, съгласно чл. 97, ал. 2, във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. Няма член на комисията 

направил отвод. 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на трите оферти по реда на тяхното 

постъпване  при спазване на разпоредбите на ЗОП и ПППЗОП. 

След отваряне на офертата на Кандидат № 1: „Булкарго“ ООД – гр. Варна, 

депозирана в запечатан непрозрачен плик, се установи наличието на следните документи в 

нея: 

1. Опис (списък) на представените документите, съдържащи се в офертата по 

приложение № 1 от документацията – оригинал, попълнен и подписан от (заличено, съгласно чл. 2 о 

ЗЗЛД) – 1 екземпляр. Според който кандидатът е посочил 13 по вид документа, които са описани в 

номенклатурно изброяване от № 1 до № 13 – Приложение № 1. 

2. Представяне на кандидата (административни сведения) – Приложение № 2 – 

оригинал, попълнен и подписан от (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД). Кандидата заявява участие и за 

двете (2) позиции – 1 екземпляр; 

3. Заверено копие от документ за регистрация БУЛСТАТ и документ за регистрация по 

Закона за ДДС – по 1 екземпляр. Комисията извърши се служебна проверка в Търговския 

регистър за актуалното състояние на дружеството. Извлечение от направената проверка се 

приложи към процедурното досие и е неразделна част от същото; 

4. Заверено копие от Сертификат за оценителска правоспособност на дружеството за 

оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания с рег. № 

903300032 от 16 август 2016 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България – 1 

екземпляр; Комисията служебно извърши справка за валидността на сертификата в регистъра на 

оценителите в България, като същият се приложи към процедурното досие на поръчката; 

5. Заверено копие от Сертификат за оценителска правоспособност на инж. (заличено, 

съгласно чл. 2 о ЗЗЛД) за оценка на поземлени имоти в горски територии с рег. № 820100338 от 09 

април 2012 година, издаден от Камарата на независимите оценители в България – 1 екземпляр. 

Комисията служебно извърши справка за валидността на сертификата в регистъра на 

оценителите в България, като същият се приложи към процедурното досие на поръчката; 

6. Заверено копие от диплома за завършено висше образование на инж. (заличено, съгласно чл. 

2 о ЗЗЛД) – 1 екземпляр; 

7. Заверено копие от трудов договор сключен между инж. (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД) – 

подписан в качеството й на служител, и (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД)подписан в качеството му 

работодател от страна на дружеството – 1 екземпляр; 

8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 

7 от ЗОП по приложение № 3 – представена в 2 оригинални екземпляра подписани от всеки един 

от управителите; 

9. Декларация по приложение № 4 от документацията, относно приемане на условията 

на проекта на договор – представена в 2 оригинални екземпляра подписани от всеки един от 

управителите; 

10. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП по приложение № 5 от документацията, относно 

неползването на подизпълнители – представена в 2 оригинални екземпляра подписани от всеки 

един от управителите. 

Комисията констатира, че офертата на кандидата не съдържа други документи освен 

гореизброените от нея. 

При сравняване между описа на приложения списък и реално наличните в офертата 

документи се установи, че в така депозираната офертата липсват следните 2 вида документа, а 

именно: 

- „Техническо предложение“ – Приложение № 10 към утвърдената документация както 

за позиция №1 така и за позиция № 2; 

- „Ценово предложение“ Приложение № 11 към утвърдената документация, както за 

позиция № 1, така и за позиция № 2. 
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Предвид констатираната липса на технически  и ценови предложения, за която и да е от 

двете позиции, така депозираната офертата на кандидат № 1 не отговаря на изискванията на 

възложителя. 

След отваряне на оферта с вх. № 5500 от 19.09.2016 г. за позиция № 1 на Кандидат № 

2: инж. (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД) (физическо лице), депозирана в непрозрачен запечатан плик 

комисията констатира следното съдържани на документи в плика: 

1. Опис (списък) на представените документите, съдържащи се в офертата– Приложение 

№ 1 представено в оригинал, попълнен и подписан от инж. (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД)– 1 

екземпляр. 

2. Представяне на кандидата (административни сведения) – Приложение № 2 – 

оригинал, попълнен и подписан от кандидата. Кандидата заявява участие за позиция № 1 – 1 

екземпляр; 

3. Заверено копие от документ за регистрация БУЛСТАТ – по 1 екземпляр; 

4. Заверено копие от Сертификат за оценителска правоспособност на инж. (заличено, 

съгласно чл. 2 о ЗЗЛД) за оценка на поземлени имоти в горски територии с рег. № 820100069 от 30 

септември 2011 година, издаден от Камарата на независимите оценители в България – 1 

екземпляр. Комисията служебно извърши справка за валидността на сертификата в регистъра на 

оценителите в България, като същият се приложи към процедурното досие на поръчката. 

5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 

7 от ЗОП по приложение № 3 – оригинал, попълнен и подписан от кандидата – 1 екземпляр; 

6. Декларация по приложение № 4 от документацията, относно приемане на условията 

на проекта на договор – оригинал, попълнена и подписана от кандидата – 1 екземпляр; 

7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП по приложение № 5 от документацията, относно 

ползването на подизпълнители – оригинал, попълнена и подписана от кандидата – 1 екземпляр. 

Кандидатът заявява е, че няма да ползва подизпълнители; 

8. Техническо предложение за изпълнение на услугата за Позиция №1 по приложение № 

10 от документацията – оригинал, попълнено и подписано от кандидата – 1 екземпляр; 

9. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценова оферта“ за Позиция № 1 

Приложените към офертата документи отговарят на заявеното от кандидата и на 

изискванията на възложителя. 

Комисията отвори плика с предлагана цена и повести гласно цената предлагана от 

кандидата за извършване на оценка на един поземлен имот от Позиция №1 която е 47,00 

(четиридесет и седем) лева, без ДДС.  

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на Кандидат № 2: инж. (заличено, съгласно 

чл. 2 о ЗЗЛД) (физическо лице), с вх. № 5618 от 26.09.2016 г., подадена лично от кандидата за 

позиция № 2  в 17:00 часа в удължения от възложителя  срок за подаване на оферти , като в 

същата се установи наличието на следните документи 

1. Опис (списък) на представените документите, съдържащи се в офертата– Приложение 

№1  представено в оригинал, попълнен и подписан от инж. (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД) – 1 

екземпляр. 

2. Представяне на кандидата (административни сведения) – Приложение № 2 – 

оригинал, попълнен и подписан от кандидата. Кандидата заявява участие за позиция № 1 – 1 

екземпляр; 

3. Заверено копие от документ за регистрация БУЛСТАТ – по 1 екземпляр; 

4. Заверено копие от Сертификат за оценителска правоспособност на инж. (заличено, 

съгласно чл. 2 о ЗЗЛД) за оценка на поземлени имоти в горски територии с рег. № 820100069 от 30 

септември 2011 година, издаден от Камарата на независимите оценители в България – 1 

екземпляр. Комисията служебно извърши справка за валидността на сертификата в регистъра на 

оценителите в България, като същият се приложи към процедурното досие на поръчката. 

5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 

7 от ЗОП по приложение № 3 – оригинал, попълнен и подписан от кандидата – 1 екземпляр; 

6. Декларация по приложение № 4 от документацията, относно приемане на условията 

на проекта на договор – оригинал, попълнена и подписана от кандидата – 1 екземпляр; 
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7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП по приложение № 5 от документацията, относно 

ползването на подизпълнители – оригинал, попълнена и подписана от кандидата – 1 екземпляр. 

Кандидатът заявява е, че няма да ползва подизпълнители; 

8. Техническо предложение за изпълнение на услугата за Позиция № 2 по приложение 

№ 10 от документацията – оригинал, попълнено и подписано от кандидата – 1 екземпляр; 

9. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценова оферта“ за Позиция № 2. 

Приложените към офертата документи отговарят на заявеното от кандидата и на 

изискванията на възложителя. 

Комисията отвори плика с предлагана цена и повести гласно цената предлагана от 

кандидата за извършване на оценка на един поземлен имот от Позиция № 2 която  е 49,00 

(четиридесет и девет) лева, без ДДС. 

С оглед горните констатации, комисията единодушно прие следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“, във връзка с чл. 101, ал. 3 предложение второ, във 

връзка с чл. 195 от ЗОП и чл. 39, ал. 3, б. „ж“ от ППЗОП, ОТСТРАНЯВА кандидат № 1: 

„Булкарго“ ООД – гр. Варна от следващо участие в процедурата, със следните мотиви: 

В депозираната от кандидата офертата на кандидат № 1, липсват техническо 

предложение и ценово предложение за която и да е от обособените позиции. 

Неприлагането на цитираните документи представлява липса и непълнота в 

съдържанието на офертата, не кореспондира с хипотезите посочени чл. 104, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. 

Този вид липса не може да се отстрани по реда на цитираната разпоредба от закон, тъй като не 

представлява по същество нито нова информация, нито допълнение или пояснение на вече 

представена такава. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „ж“ от ППЗОП, във връзка с чл. 195 от 

ЗОП „Техническото предложение“ е самостоятелен документ от документацията за участие и е 

задължително изискуем по смисъла на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП. 

Аналогични са мотивите на комисията и досежно непредставянето от страна на 

кандидата на ценово предложение за която и да е от обособените позиции. Ценовата оферта като 

отделен документ е изискуем документ по смисъла чл. 101, ал. 3 ЗОП и чл. 39, ал. 2, т. 2 от 

ППЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП. 

2. Допуска до участие в процедурата за Позиция № 1 офертата на кандидат № 2 – инж. 

(заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД), депозирана под  вх. № 5500 от 19.09.2016 г. 

3. Допуска до участие в процедурата за Позиция № 2 офертата на кандидат № 2 – инж. 

(заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД), депозирана под вх. № 5618 от 26.09.2016 г. 
Комисия: 
1. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД):  3. адв. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД): 
 

2. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД): 
Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на допуснатия 

участник за позиция № 1 и позиция № 2. Установи се, същият е изпълнил всички изисквания на 

възложителя по изпълнение на услугата и за двете позиции. Премина се към разглеждане на 

ценовите предложения. 

Възложителят е определил общ максимален прогнозен финансов ресурс за изпълнение 

на поръчката до 8 000,00 лв., без ДДС, за всяка позиция до 4 000,00 лв., без ДДС или до 50,00 

лв., без ДДС за всеки недвижим имот. 

Предложените ценови предложения от кандидата по позиции са: 

За позиция № 1 – поземлени имоти в горски територии попадащи в териториалния 

обхват на РДГ Шумен (области – Шумен и Търговище): 

Цена за оценка на един поземлен имот в размер на 47,00 лв., без ДДС; 

За позиция № 2 – поземлени имоти в горски територии попадащи в териториалния 

обхват на РДГ Варна (области – Варна и Добрич): 

Цена за оценка на един поземлен имот в размер на 49,00 лв., без ДДС; 

С оглед на горепосочените обективни факти и обстоятелства, предвид така 

представените технически и ценови предложения, комисията единодушно постигна следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 
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1. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, в качеството му на възложител, 

следното окончателно класиране на участниците: 

1.1. За позиция № 1 – поземлени имоти в горски територии попадащи в териториалния 

обхват на РДГ Шумен (области – Шумен и Търговище): 

На първо място класира: 

инж. (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД), с адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, бул. 

„(заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД). 

Няма класиран на второ място. 

От участие в процедурата за позицията е отстранена офертата на кандидат № 1: 

„Булкарго“ ООД – гр. Варна с мотиви изложени подробно по-горе в настоящия протокол. 

1.2. За позиция № 2 – поземлени имоти в горски територии попадащи в териториалния 

обхват на РДГ Варна (области – Варна и Добрич): 

На първо място класира: 

инж. (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД), с адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, бул. 

„(заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД). 

Няма класиран на второ място. 

От участие в процедурата за позицията е отстранена офертата на кандидат № 1: 

„Булкарго“ ООД – гр. Варна с мотиви изложени подробно по-горе в настоящия протокол. 

2. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да приеме работата на комисията и 

да утвърди настоящият протокол. 

3. Предлага на директора на СИДП ДП – гр.Шумен, да определи за изпълнител и да 

сключи договори за изпълнение  на обществената поръчка с обект – услуга и предмет на 

изпълнение: „Избор на независими оценители за изготвяне на оценки по реда на НАРЕДБА за 

оценка на поземлени имоти в горски територии(Обн. - ДВ, бр. 63 от 16.08.2011 г., в сила от 

16.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм. и доп., бр. 34 от 

03.05.2016 г.)на поземлени имоти в горски територии,  предложени за закупуване, съгласно 

утвърдените със Заповед №РД-49-267/13.07.2016г  и Заповед №РД 49-281/19.07.2016г на 

министъра на МЗХ, Правила за закупуване на горски територии в териториалния обхват на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен  обособени в две самостоятелни позиции а 

именно: 

1.Позиция №1-Поземлени имоти  в горски територии попадащи в  териториалния обхват 

на РДГ – Шумен (Области – Шумен и Търговище) 

и 

2.Позиция №2 - Поземлени имоти в горски територии попадащи в  териториалния обхват 

на РДГ – Варна (Области – Варна и Добрич)”, с класираният на първо място участник, както 

следва: 

3.1. За позиция № 1 – поземлени имоти в горски територии попадащи в териториалния 

обхват на РДГ Шумен (области – Шумен и Търговище): 

инж. (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД), с адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, бул. 

„(заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД), при основни параметри, съгласно техническото предложение и 

предложените ценови параметри от офертата на участника, а именно: 

- За оценка на един недвижим имот в горска територия в размер на 47,00 лв., без ДДС; 

- изготвянето на оценката на заявените недвижими имоти е в срок до 20 дни от 

обявяването на класирането на заявените за продажба имоти и обявяване на резултатите от 

първия етап на процедурата за покупка на горски територии от СИДП ДП – гр. Шумен. 

3.2. За позиция № 2 – поземлени имоти в горски територии попадащи в териториалния 

обхват на РДГ Варна (области – Варна и Добрич): 

инж. (заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД), с адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, бул. 

„(заличено, съгласно чл. 2 о ЗЗЛД) при основни параметри, съгласно техническото предложение и 

предложените ценови параметри от офертата на участника, а именно: 

- За оценка на един недвижим имот в горска територия в размер на 49,00 лв., без ДДС; 

- изготвянето на заявените недвижими имоти е в срок до 20 дни от обявяването на 

класирането на заявените за продажба имоти и обявяване на резултатите от първия етап на 

процедурата за покупка на горски територии от СИДП ДП – гр. Шумен. 
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Настоящия протокол се изготви в едни екземпляр и е неразделна част от документацията 

на процедурата, която се представи на директора на СИДП на 27.09.2016 год. в 16:30 часа. 
Комисия: 
1. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД):  3. адв. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД): 
 

2. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД): 
 


