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       УТВЪРЖДАВАМ: ....(п)...- Заличена информация (подпис)  

на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. 

       инж. Веселин Нинов  -  директор   

     на СИДП ДП – Шумен     
    

         Дата: 18.09.2020 г. 

ПРОТОКОЛ № 3 

Днес, 16.09.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 305/31.08.2020 г. на директора на 

СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в 

открита процедура по чл. 73, ал. 1,  във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с обект – услуги и доставки и с предмет: „Възстановяване на щети по 

горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития по подмярка 8.4 от 

мярка 8 - “Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване жизнеспособността 

на горите“, съгласно одобрена техническа спецификация в държавни горски територии от 

териториалния обхват на СИДП ДП Шумен за срок до три години считано от датата на 

сключване на договора в периода 2020 г. - 2021 г.; 2021 г. – 2022 г.; 2022 г. – 2023 г. обособени 

в Обект № 1 от 1210,275 дка, с четири отделни позиции като следва: Позиция № 1 - ДГТ от 

503,960 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Омуртаг; Позиция № 2 - ДГТ от 197,080 дка 

в териториалния обхват на ТП ДГС Нови пазар и ТП ДГС Шумен; Позиция № 3 - ДГТ от 

244,725 дка в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел и ТП ДГС Генерал Тошево; Позиция 

№4 - ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Варна и ТП ДЛС Балчик“,  

о ткри та  с   Р еш ени е  № 9 / 10 . 0 7 . 20 20 г . ( р ег  № в  Ц А ИС -D 5 24 4 / 10 .0 7 . 20 20 г )  и  с  

У И Н в  РО П  –  0 27 11 - 20 20  -0 11 8 , в състав: 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:-Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.  

                      ЧЛЕНОВЕ: 1. Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД  

                                2. Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД . 

            3. Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.  

            4. Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД – адвокат при 

ШАК и обслужващ юрист при „С ИД П “  Д П Ш ум ен , се събра на свое следващо по  редовно 

закрито заседание в 10:00 часа, в заседателната зала на административната сграда на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4, 

относно продължаване на действията по провеждане на горепосочената процедура- декриптиране 

на ценовите предложения, преглед на представени ценови оферти и класация за всяка една от 

четирите позиции поотделно. 

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието. Съобщено бе, че са валидни 

разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

След изтичане на срока  поставен от възложителя (10:00 часа на 16.09.2020г)  за 

предоставяне от страна на участниците на ключовете за декриптиране на ценовите оферти за всяка 

конкретна позиция, Председателят на комисията пристъпи към декриптиране на подадените 

ценови предложения като  процеса на декриптиране на два пъти беше прекъсван с изписване на 

платформата на ЦАИС както следва: 

1. Грешка – D2 AF80D3-8884-4533-8F27-8A42668214BF 

2. Грешка – 7DF7D42C-DFF1-42SF-B56E-DE5E3404FDF9, 

При последващото трето по ред декриптиране на ценовите предложения , в системата на 

ЦАИС ЕОП  се визуализираха цените и ценовите предложения за Позиции №1, №2 и №3, като за 

позиция №4 не беше извършено декриптиране на ценовата оферта. (горното обстоятелство   се 

установява от приложена към настоящия протокол снимка на екрана за  моментното състояние на 

електронната платформа след приключване на процеса на декриптиране). За горните  

обстоятелства се поведоха телефонни разговори с разработчиците на   ЦАИС    ЕОП  от които 

беше установено,   че    на 16.09.2020 г,    в работата на  ЦАИС ЕОП е констатирана 
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неустойчивост, която може би е довела до невъзможност за декриптиране на ценовото 

предложение за Позиция №4, като техническия екип работи активно по установяване и 

отстраняване на проблема. (Това обстоятелство се установява от приложена към настоящия 

протокол снимка на екрана за  моментното състояние на електронната страница на АОП). 

Комисията, след установяване на горните обстоятелства, с оглед разпоредбата на чл.39а, 

ал.11 от ЗОП и чл.9е от ППЗОП, взе следното  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 7 
7.1. Отлага разглеждането на ценовото предложение за Позиция №4  за 17.09.2020г , след 

изтичане на определения в чл.9е от ППЗОП срок. 

7.2. Пристъпва към разглеждане, оценка и класация поотделно на ценовите предложения за 

Позиция №1, №2 и №3. 

 

За Позиция № 1 - ДГТ от 503,960 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Омуртаг, до 

етапа разглеждане ,  оценка и класация на ценовото предложение е допусната ценовата оферта  на  

– „ТИ енд ТИ“ ООД, 

 Обща стойност обявена от участника – 395 048,80лв без ДДС – под максималния финансов 

ресурс на възложителя, разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени в 

позицията.  

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената ценова  оферта, пристъпи към  оценка на ценовото  предложение на участника за 

позиция №1, съгласно утвърдената методика. 

Ц = (Ц min : Цn) * 60; където:  

Ц min - предложена най - ниска обща крайна стойност измежду всички кандидати, 

участващи в процедурата за конкретната позиция ;  

Цn - предложена обща крайна стойност от оценявания кандидат участващ в процедурата за 

конкретната позиция;  

60 - коефициент на тежест на критерия Ц в общата оценка,като офертата на  участник №1 

„ТИ енд ТИ“ ООД за позицията се оценява:  395 048,80лв/395 048,80лв *60 = 60 точки 

Комисията  пристъпи към комплексната оценка на офертата на участникът , която изчислена 

формулата съгласно обявената методика е следната: 

395 048,80лв/395 048,80лв *60 = 60 точки + заявен срок на завършване на дейностите  -   от 

дата на сключване на договора до 31.12.2021 година, за което по ПОКАЗАТЕЛ- Ср (изпълн.) = 40 

точки или обща оценка от 100точки 

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране  в съответствие с 

предварително обявения критерий по смисъла на чл.70 ал.2 т.1 от Закона за обществените 

поръчки, като единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №8 

На първо място с получени 100,00 точки класира: Кандидат №1. „ТИ енд ТИ“ ООД,  
ЕИК – 128622048, с управител Иван Димитров Иванов,   седалище  и адрес на управление: 

Държава: Република България, Област: Ямбол, Община:Тунджа, Населено място: с.Веселиново, 

п.к.8632, бул./ул. СТОПАНСКИ ДВОР № 2А, при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция 

№1 - 395 048,80лв.(триста деветдесет и пет хиляди , четиридесет и осем лева и осемдесет 

стотинки) без вкл. ДДС,  разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени в 

позицията както следва: 
 Позиция № 1 - СИДП ДП гр. Шумен, ТП ДГС гр. Омуртаг 

№ Подробно описание  мярка 
коли-

чество 

Предлагана 

едиична цена 

в лв без ДДС 

Предлагана 

обща цена в лв 

без ДДС 

I 

Разходи за почистване на площи в гори, 

пострадали от пожари и други природни бедствия, 

с цел тяхното изкуствено възобновяване 

дка 503,960 248,00 124892,08 

I.1. 269 "е" - с. Панайот Хитово, общ. Омуртаг дка 8,530 248,00 2115,44 

I.2. 265 "н" - с. Панайот Хитово, общ. Омуртаг Дка 21,220 248,00 5262,56 
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I.3. 301 "г" - с. Камбурово, общ. Омуртаг  Дка 20,920 248,00 5188,16 

I.4. 297 "ж" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг Дка 6,960 248,00 1726,08 

I.5. 298 "б" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг Дка 87,890 248,00 21796,72 

I.6. 298 "в" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг Дка 26,530 248,00 6579,44 

I.7. 298 "е" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг Дка 11,240 248,00 2787,52 

I.8. 298 "к" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг Дка 33,840 248,00 8392,32 

I.9. 298 "з" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг Дка 14,080 248,00 3491,84 

I.10. 299 "у" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг Дка 17,640 248,00 4374,72 

I.11. 297 "е1" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг Дка 55,500 248,00 13764,00 

I.12. 297 "в1" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг Дка 162,700 248,00 40349,60 

I.13. 297 "а1" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг Дка 7,560 248,00 1874,88 

I.14. 297 "с" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг Дка 22,420 248,00 5560,16 

I.15. 297 "ц" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг дка  6,930 248,00 1718,64 

II 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори - 

почвоподготовка, закупуване на залесителен 

материал, временно съхраняване на залесителния 

материал, механизирано и/или ръчно засаждане на 

залесителния материал. 

дка 503,960 535,89 270066,72 

II.1. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 269 "е" - с. Панайот Хитово, общ. 

Омуртаг, включващи: 

дка 8,530 536,53 4576,58 

II.1.1. Почвоподготовка дка 8,530 239,55 2043,36 
II.1.2. Закупуване на залесителен материал бр. 5 715 0,25 1428,75 

II.1.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 8,530 1,98 16,89 
II.1.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 8,530 127,50 1087,58 

II.2. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 265 "н" - с. Панайот Хитово, общ. 

Омуртаг, включващи: 

дка 21,220 536,53 11385,07 

II.2.1. Почвоподготовка дка 21,220 239,55 5083,25 

II.2.2. Закупуване на залесителен материал бр. 14 217 0,25 3554,25 

II.2.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 21,220 1,98 42,02 

II.2.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 21,220 127,50 2705,55 

II.3. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 301 "г" - с. Камбурово, общ. Омуртаг , 

включващи: 

дка 20,920 536,45 11222,60 

II.3.1. Почвоподготовка дка 20,920 239,55 5011,38 
II.3.2. Закупуване на залесителен материал бр. 14 010 0,25 3502,50 

II.3.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 20,920 1,98 41,42 

II.3.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 20,920 127,50 2667,30 

II.4. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 297 "ж" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг , 

включващи: 

дка 6,960 536,52 3734,20 

II.4.1. Почвоподготовка дка 6,960 239,55 1667,27 
II.4.2. Закупуване на залесителен материал бр. 4 663 0,25 1165,75 

II.4.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 6,960 1,98 13,78 

II.4.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 6,960 127,50 887,40 

II.5. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд.  298 "б" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг , 

включващи: 

дка 87,890 536,53 47155,59 

II.5.1. Почвоподготовка дка 87,890 239,55 21054,05 
II.5.2. Закупуване на залесителен материал бр. 58 886 0,25 14721,50 

II.5.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 87,890 1,98 174,06 

II.5.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 87,890 127,50 11205,98 
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II.6. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 298 "в" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг , 

включващи: 

дка 26,530 536,53 14234,12 

II.6.1. Почвоподготовка дка 26,530 239,55 6355,26 
II.6.2. Закупуване на залесителен материал бр. 17 775 0,25 4443,75 

II.6.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 26,530 1,98 52,53 

II.6.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 26,530 127,50 3382,58 

II.7. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 298 "е" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг , 

включващи: 

дка 11,240 532,29 5982,90 

II.7.1. Почвоподготовка дка 11,240 239,55 2692,54 
II.7.2. Закупуване на залесителен материал бр. 7 340 0,25 1835,00 

II.7.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 11,240 1,98 22,26 

II.7.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 11,240 127,50 1433,10 

II.8. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 298 "к" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг , 

включващи: 

дка 33,840 536,53 18156,22 

II.8.1. Почвоподготовка дка 33,840 239,55 8106,37 
II.8.2. Закупуване на залесителен материал бр. 22 673 0,25 5668,25 

II.8.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 33,840 1,98 67,00 

II.8.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 33,840 127,50 4314,60 

II.9. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 298 "з" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг , 

включващи: 

дка 14,080 519,88 7319,94 

II.9.1. Почвоподготовка дка 14,080 239,55 3372,86 
II.9.2. Закупуване на залесителен материал бр. 8 496 0,25 2124,00 

II.9.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 14,080 1,98 27,88 

II.9.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 14,080 127,50 1795,20 

II.10. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 299 "у" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг , 

включващи: 

дка 17,640 536,53 9464,44 

II.10.1. Почвоподготовка дка 17,640 239,55 4225,66 

II.10.2. Закупуване на залесителен материал бр. 11 819 0,25 2954,75 

II.10.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 17,640 1,98 34,93 

II.10.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 17,640 127,50 2249,10 

II.11. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 297 "е1" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг , 

включващи: 

дка 55,500 536,53 29777,42 

II.11.1. Почвоподготовка дка 55,500 239,55 13295,02 

II.11.2. Закупуване на залесителен материал бр. 37 185 0,25 9296,25 

II.11.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 55,500 1,98 109,90 

II.11.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 55,500 127,50 7076,25 

II.12. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 297 "в1" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг , 

включващи: 

дка 162,700 536,48 87284,49 

II.12.1. Почвоподготовка дка 162,700 239,55 38965,75 

II.12.2. Закупуване на залесителен материал бр. 109 009 0,25 27252,25 

II.12.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 162,700 1,98 322,24 

II.12.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 162,700 127,50 20744,25 

II.13. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

297 "а1" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг , 

включващи: 

дка 7,560 536,52 4056,12 

II.13.1. Почвоподготовка дка 7,560 239,55 1811,00 

II.13.2. Закупуване на залесителен материал бр. 5 065 0,25 1266,25 
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II.13.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 7,560 1,98 14,97 

II.13.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 7,560 127,50 963,90 

II.14. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 297 "с1" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг , 

включващи: 

дка 22,420 535,19 11998,90 

II.14.1. Почвоподготовка дка 22,420 239,55 5370,71 

II.14.2. Закупуване на залесителен материал бр. 14 901 0,25 3725,25 

II.14.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 22,420 1,98 44,39 

II.14.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 22,420 127,50 2858,55 

II.14. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 297 "с1" - с.Горна Хубавка, общ. Омуртаг , 

включващи: 

дка 6,930 536,53 3718,13 

II.14.1. Почвоподготовка дка 6,930 239,55 1660,08 

II.14.2. Закупуване на залесителен материал бр. 4 643 0,25 1160,75 

II.14.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 6,930 1,98 13,72 

II.14.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 6,930 127,50 883,58 

Обща стойност без вкл. ДДС: 395048,80 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЯ, позиция № 1 

   

№ Подробно описание  мярка 
коли-

чество 

Предлагана 

едиична цена 

в лв без ДДС 

Предлагана 

обща цена в лв 

без ДДС 

I 

Разходи за почистване на площи в гори, 

пострадали от пожари и други природни бедствия, 

с цел тяхното изкуствено възобновяване 

дка 503,960 248,00 124982,08 

II 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори - 

почвоподготовка, закупуване на залесителен 

материал, временно съхраняване на залесителния 

материал, механизирано и/или ръчно засаждане на 

залесителния материал. 

дка 503,960 535,89 270066,72 

II.1. Почвоподготовка дка 503,960 239,53 120714,56 

II.2. Закупуване на залесителен материал бр. 336 397 0,25 84099,25 

II.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 503,960 1,98 997,99 

II.4. 
Механизирано и/или ръчно засаждане на 

фиданките 
дка 503,960 127,50 64254,92 

Обща стойност без вкл. ДДС: 395048,80   395048,80 

2. Предложен  краен срок за извършване на дейностите -  31.12.2021 година 

3. Следните приети условия на възложителя при осъществяване дейностите предмет на 

поръчката: 

3.1.Предвидените за изпълнение дейности ще бъдат осъществени по следния начин: 

3.1.1. Почистване на площите ще се  извърши чрез механизирано раздробяване на налична 

тревна, храстова и тънкомерна дървесна растителност, остатъци от сечта и пъни.  

3.2.2.Получената по този начин биомасата ще остане върху площта за обогатяването на 

почвата;  

3.1.3. Механизирана почвоподготовка ще се извърши чрез фрезоване на дълбочина не по-

малко от 30 см.;  

3.1.4. Закупуване и доставка на залесителен материал – семенищни фиданки с открита 

коренова система, ще отговаря на изискванията за качество по БДС 1449-73, съобразно одобрените 

технологични планове за залесяване, с цел залесяване с местни видове и запазване на генофонда 

на месторастенето;  

3.1.5. Временно съхраняване на фиданките в конкретните обекти за залесяване, ще се  

извършва като за целта се подбират сенчести места със северно изложение. Фиданките следва да 

се разполагат на тънък пласт (от не  повече от 2 до 4 реда) в оформените изкопи с дълбочина 25-30 
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см и ширина 25 см следва да се засипват с влажна почва, която се притъпква с цел прогонване на 

въздуха от кореновата система и запазване от просушаване на кореновите власинки; 

3.1.6. Засаждането на фиданките ще се извършва по един от следните начини: 

- Механизирано с разсадопосадъчна машина при спазване на схемите за залесяване заложени 

в технологичните планове за залесяване,  

- Чрез ръчно садене на фиданки чрез отваряне по заложените схеми на цепнатина с 

дълбочина 25-см, последващо поставяне на фиданката в цепнатината като се избягва прегъване на 

кореновата й система, засипване с влажна почва , която се притъпква с цел прогонване на въздуха 

от кореновата система; 

4. Декларирано съгласие , че изпълнението на  поръчката ще бъде  в съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, 

съгласно Техническа спецификация и технологичните планове  

5. Декларирано съгласие , че заплащането ще става при условията и по реда на проекта на 

договор, приложен към документацията за участие 

Няма класиран на второ място участник поради липса на други подадени оферти.   

От участие в процедурата за позицията няма недопуснати оферти и отстранени 

кандидати и участници. 

С оглед така взетото окончателно решение комисията предлага на директора на СИДП 

ДП Шумен  да сключи договор за изпълнение  за Позиция №1, с „ТИ енд ТИ“ ООД,  при 

горепосочените условния на окончателната му оферта. 

С това комисията обяви за приключила процедурата за Позиция №1 и пристъпи към  

разглеждане на Позиция №2. 

 

За Позиция № 2 - ДГТ от 197,080 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Нови пазар и 

ТП ДГС Шумен, до етапа разглеждане ,  оценка и класация на ценовото предложение е допусната 

ценовата оферта  на  – „ТИ енд ТИ“ ООД, 

 Обща стойност обявена от участника – 150 744,36лв без ДДС – под максималния финансов 

ресурс на възложителя, разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени в 

позицията.  

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената ценова  оферта, пристъпи към  оценка на ценовото  предложение на участника за 

позиция №2, съгласно утвърдената методика. 

Ц = (Ц min : Цn) * 60; където:  

Ц min - предложена най - ниска обща крайна стойност измежду всички кандидати, 

участващи в процедурата за конкретната позиция ;  

Цn - предложена обща крайна стойност от оценявания кандидат участващ в процедурата за 

конкретната позиция;  

60 - коефициент на тежест на критерия Ц в общата оценка,като офертата на  участник №1 

„ТИ енд ТИ“ ООД за позицията се оценява:  150 744,36лв /150 744,36лв *60 = 60 точки 

Комисията  пристъпи към комплексната оценка на офертата на участникът , която изчислена 

формулата съгласно обявената методика е следната: 

150 744,36лв /150 744,36лв *60 = 60 точки + заявен срок на завършване на дейностите  -   от 

дата на сключване на договора до 31.12.2021 година, за което по ПОКАЗАТЕЛ- Ср (изпълн.) = 40 

точки или обща оценка от 100точки 

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране  в съответствие с 

предварително обявения критерий по смисъла на чл.70 ал.2 т.1 от Закона за обществените 

поръчки, като единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №9 

На първо място с получени 100,00 точки класира: Кандидат №1. „ТИ енд ТИ“ ООД,  
ЕИК – 128622048, с управител Иван Димитров Иванов,   седалище  и адрес на управление: 

Държава: Република България, Област: Ямбол, Община:Тунджа, Населено място: с.Веселиново, 

п.к.8632, бул./ул. СТОПАНСКИ ДВОР № 2А, при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция 

№2 - 150 744,36лв.(сто и петдесет хиляди , седемстотин четиридесет и четири лева и тридесет  
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и шест стотинки) без вкл. ДДС,  разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ 

включени в позицията както следва: 

Позиция № 2 СИДП ДП гр. Шумен, ТП ДГС гр. Нови пазар и ТП ДГС гр. Шумен 

№ 
Подробно описание  на дейностите, отдел,  

подотдел, землище 
мярка 

количество 

 

Предлагана 

единична цена 

в лв./дка 

(лв/бр. за 

доставката 

фиданки) без 

вкл. ДДС 

Предлагана 

обща 

стойност в лв. 

без вкл. ДДС 

I 
Разходи за почистване на площи в гори, пострадали 

от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното 

изкуствено възобновяване 
дка 197,080 229,00 45131,32 

1 407 "а" - с. Кюлевча, общ. Каспичан (ДГС Нови пазар)   50,000 229,00 11450,00 

2 128 "о" - с. Овчарово, общ. Шумен (ДГС Шумен)   86,980 229,00 19918,42 

3 129 "д" - с. Овчарово, общ. Шумен  (ДГС Шумен)   60,100 229,00 13762,90 

II 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори - 

почвоподготовка, закупуване на залесителен 

материал, временно съхраняване на залесителния 

материал, механизирано и/или ръчно засаждане на 

залесителния материал. 

   197,080 535,89 105613,04 

II.1. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 407 "а" - с. Кюлевча, общ. Каспичан (ДГС 

Нови пазар), включващи: 
дка 50,000 535,89 26794,46 

II.1.1. Почвоподготовка дка 50,000 238,41 11920,72 

II.1.2. Закупуване на залесителен материал бр. 33 500 0,25 8375,00 

II.1.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 50,000 2,26 113,24 

II.1.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 50,000 127,71 6385,50 

II.2. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 128 "о" - с. Овчарово, общ. Шумен (ДГС 

Шумен), включващи: 
дка 86,980 529,74 46077,04 

II.2.1. Почвоподготовка дка 86,980 260,96 22698,26 

II.2.2. Закупуване на залесителен материал бр. 47 114 0,25 11778,50 

II.2.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 86,980 4,48 389,92 

II.2.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 86,980 128,88 11210,36 

II.3. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в 

подотд. 129 "д" - с. Овчарово, общ. Шумен (ДГС 

Шумен), включващи: 
дка 60,100 544,78 32741,54 

II.3.1. Почвоподготовка дка 60,100 260,96 15683,70 

II.3.2. Закупуване на залесителен материал бр. 36 319 0,25 9079,75 

II.3.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 60,100 4,48 269,43 

II.3.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 60,100 128,26 7708,66 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ, позиция № 2 по вид дейности 

№ 
Подробно описание  на дейностите, отдел,  

подотдел, землище 
мярка 

количество 

 

Предлагана 

единична цена в 

лв./дка (лв/бр за 

доставка 

фиданки) без 

вкл. ДДС 

Предлагана обща 

стойност в лв. без 

вкл. ДДС 

1 

Разходи за почистване на площи в гори, 

пострадали от пожари и други природни 

бедствия, с цел тяхното изкуствено възобновяване 

дка 197,080 229,00 45131,32 

2 Разходи за презалесяване на пострадалите гори, включващи: 197,080 535,89 105613,04 

2.1. Почвоподготовка  дка 197,080 255,24 50302,68 

2.2. Закупуване на залесителен материал бр. 116 933 0,25 29233,25 
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2.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 197,080 3,92 772,59 

2.4. 
Механизирано и/или ръчно засаждане на 

фиданките 
дка 197,080 128,40 25304,52 

Обща стойност без вкл. ДДС: 150744,36 

2. Предложен  краен срок за извършване на дейностите -  31.12.2021 година 

3. Следните приети условия на възложителя при осъществяване дейностите предмет на 

поръчката: 

3.1.Предвидените за изпълнение дейности ще бъдат осъществени по следния начин: 

3.1.1. Почистване на площите ще се  извърши чрез механизирано раздробяване на налична 

тревна, храстова и тънкомерна дървесна растителност, остатъци от сечта и пъни.  

3.2.2.Получената по този начин биомасата ще остане върху площта за обогатяването на 

почвата;  

3.1.3. Механизирана почвоподготовка ще се извърши чрез фрезоване на дълбочина не по-

малко от 30 см.;  

3.1.4. Закупуване и доставка на залесителен материал – семенищни фиданки с открита 

коренова система, ще отговаря на изискванията за качество по БДС 1449-73, съобразно одобрените 

технологични планове за залесяване, с цел залесяване с местни видове и запазване на генофонда 

на месторастенето;  

3.1.5. Временно съхраняване на фиданките в конкретните обекти за залесяване, ще се  

извършва като за целта се подбират сенчести места със северно изложение. Фиданките следва да 

се разполагат на тънък пласт (от не  повече от 2 до 4 реда) в оформените изкопи с дълбочина 25-30 

см и ширина 25 см следва да се засипват с влажна почва, която се притъпква с цел прогонване на 

въздуха от кореновата система и запазване от просушаване на кореновите власинки; 

3.1.6. Засаждането на фиданките ще се извършва по един от следните начини: 

- Механизирано с разсадопосадъчна машина при спазване на схемите за залесяване заложени 

в технологичните планове за залесяване,  

- Чрез ръчно садене на фиданки чрез отваряне по заложените схеми на цепнатина с 

дълбочина 25-см, последващо поставяне на фиданката в цепнатината като се избягва прегъване на 

кореновата й система, засипване с влажна почва , която се притъпква с цел прогонване на въздуха 

от кореновата система; 

4. Декларирано съгласие , че изпълнението на  поръчката ще бъде  в съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, 

съгласно Техническа спецификация и технологичните планове  

5. Декларирано съгласие , че заплащането ще става при условията и по реда на проекта на 

договор, приложен към документацията за участие 

Няма класиран на второ място участник поради липса на други подадени оферти   

От участие в процедурата за позицията няма недопуснати оферти и отстранени 

кандидати и участници. 

С оглед така взетото окончателно решение комисията предлага на директора на СИДП 

ДП Шумен  да сключи договор за изпълнение  за Позиция №2, с „ТИ енд ТИ“ ООД,  при 

горепосочените условния на окончателната му оферта. 

С това комисията обяви за приключила процедурата за Позиция №2 и пристъпи към  

разглеждане на Позиция №3. 

 

За Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Генерал 

Тошево и ТП ДЛС Тервел, до етапа разглеждане ,  оценка и класация на ценовото предложение е 

допусната ценовата оферта  на  – „ТИ енд ТИ“ ООД, 

 Обща стойност обявена от участника – 181 901,75лв без ДДС – под максималния финансов 

ресурс на възложителя, разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени в 

позицията.  

Комисията, след извършената проверка на така представената ценова оферта,  констатира 

следното:  

Въпреки, че като обща стойност на офертата и по общи стойности по видове дейности,  

ценовата оферта на участника не надвишава максималния финансов ресурс на възложителя,  за 

точка 1.5 (отдел 19“з“ – с. Гуслар, общ. Тервел/ДЛС Тервел) на раздел І- Разходи по почистване на 



9 

площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия с цел тяхното изкуствено 

възобновяване , участникът е депозирал единична цена и обща цена за този подотдел над 

финансовия ресурс на възложителя, а именно: 

В техническата спецификация възложителя е посочи, че за отдел 19“з“ – с. Гуслар, общ. 

Тервел/ДЛС Тервел с площ от 101,236 дка максималната цена над която не следва да се оферира 

предложение е – 23 284,28лв без ДДС или  230,00лв/дка без вкл. ДДС. 

В офертата си за позицията участникът е оферирал 24 600,35лв без вкл. ДДС или 

243,00лв/дка без вкл. ДДС , като това не е по своята същност несъответствие между цифровата и 

изписаната с думи обща цена на съответния вид услуга,  или несъответствие, поради установена 

явна сборна грешка    

С оглед горните констатации,  на основание раздел V.5 от предварително обявената и 

утвърдена от възложителя методика за оценка на ценовите предложения, във връзка с чл.56, ал.2 

от ППЗОП,  комисията единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №10 

10.1. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, предлага на възложителя да отстрани от 

участие за Позиция №3, офертата на „ТИ енд ТИ“ ООД,  ЕИК – 128622048, с управител Иван 

Димитров Иванов,   седалище  и адрес на управление: Държава: Република България, Област: 

Ямбол, Община:Тунджа, Населено място: с.Веселиново, п.к.8632, бул./ул. СТОПАНСКИ ДВОР № 

2А, със следните мотиви: 

Същият , в ценовата си оферта за позиция №3, точка 1.5 (отдел 19“з“ – с. Гуслар, общ. 

Тервел/ДЛС Тервел) на раздел І- Разходи по почистване на площи в гори, пострадали от пожари и 

други природни бедствия с цел тяхното изкуствено възобновяване , участникът е депозирал 

единична цена и обща цена за този подотдел над финансовия ресурс на възложителя, а именно:  

24 600,35лв без вкл. ДДС или 243,00лв/дка без вкл. ДДС при обявена от възложителя 

максималната цена над която не следва да се оферира предложение за отдел 19“з“ – с. Гуслар, 

общ. Тервел/ДЛС Тервел с площ от 101,236 дка – 23 284,28лв без ДДС или  230,00лв/дка без вкл. 

ДДС. 

 10.2. На основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП предлага на възложителя да прекрати 

процедурата за позиция №3 поради обстоятелството, че единствената депозирана оферта за 

участие за тази позиция не отговаря на условията и изискванията на възложителя като 

надхвърля с 13,00 лв/дка без вкл. ДДС и с 1316,07лв без ДДС общо,  обявения от него 

максимален финансов ресурс за отдел 19“з“ – с. Гуслар, общ. Тервел/ДЛС Тервел с площ от 

101,236 дка (23 284,28лв без ДДС или  230,00лв/дка без вкл. ДДС.) 

С това комисията обяви за приключила процедурата за Позиция №3 и на заседанието на 

16.09.2020г., като председателят на комисията обяви, че процедурата за позиция №4, с оглед 

разпоредбата на чл.39а, ал.11 от ЗОП и чл.9е от ППЗОП, ще продължи на следващия ден 

17.09.2020г след 10,00 часа. 

Днес, 17.09.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 305/31.08.2020 г. на директора на 

СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в 

открита процедура по чл. 73, ал. 1,  във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с обект – услуги и доставки и с предмет: „Възстановяване на щети по 

горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития по подмярка 8.4 от 

мярка 8 - “Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване жизнеспособността 

на горите“, съгласно одобрена техническа спецификация в държавни горски територии от 

териториалния обхват на СИДП ДП Шумен за срок до три години считано от датата на 

сключване на договора в периода 2020 г. - 2021 г.; 2021 г. – 2022 г.; 2022 г. – 2023 г. обособени 

в Обект № 1 от 1210,275 дка, с четири отделни позиции като следва: Позиция № 1 - ДГТ от 

503,960 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Омуртаг; Позиция № 2 - ДГТ от 197,080 дка 

в териториалния обхват на ТП ДГС Нови пазар и ТП ДГС Шумен; Позиция № 3 - ДГТ от 

244,725 дка в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел и ТП ДГС Генерал Тошево; Позиция 

№4 - ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Варна и ТП ДЛС Балчик“,  

о ткри та  с   Р еш ени е  № 9 / 10 . 0 7 . 20 20 г . ( р ег  № в  Ц А ИС -D 5 24 4 / 10 .0 7 . 20 20 г )  и  с  

У И Н в  РО П  –  0 27 11 - 20 20  -0 11 8 , в състав: 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: - Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД – експерт  при 

„С И ДП “  Д П  Ш ум е н .  
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       ЧЛЕНОВЕ:1. Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД –началник отдел при 

„С И ДП “  Д П  Ш ум е н  

                           2. Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД –счетоводител при  

„С И ДП “  Д П  Ш ум е н . 

    3. Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД - експерт  при 

„С И ДП “  Д П  Ш ум е н .  

    4. Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД – адвокат при ШАК и 

обслужващ юрист при „С И ДП “  Д П  Ш ум е н , се събра на свое следващо по  редовно закрито 

заседание в 10:00 часа, в заседателната зала на административната сграда на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4, относно 

продължаване на действията по провеждане на горепосочената процедура- декриптиране на 

ценовото предложение, преглед на представената ценова оферта и класация за позиция №4. 

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието. Съобщено бе, че са валидни 

разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

В 12:16 часа на 17.09.2020г,   на ел. страница на процедурата се визуализира прозорец, в 

който е налице информация , че за Позиция №4, участник №2 „ПОЛИ-КА“ ЕООД е представил 

ключ за декриптиране в 11:51:53 часа, като декриптиране на офертата предстои. (горното 

обстоятелство се установява от приложена към настоящия протокол снимка на екрана за  

моментното състояние на електронната платформа) 

Председателят на комисията в 12:28 часа на 17.09.2020г извърши успешно декриптиране на 

подадената ценова оферта за Позиция №4 и комисията пристъпи към разглеждане на същата , 

оценка и касация.  

  

За Позиция № 4 - ДГТ от 264,510 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Варна и ТП 

ДЛС Балчик, до етапа разглеждане ,  оценка и класация на ценовото предложение е допусната 

ценовата оферта  на  – „ПОЛИ-КА“ ЕООД, 

 Обща стойност обявена от участника – 205 059.10лв без ДДС – под максималния финансов 

ресурс на възложителя, разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени в 

позицията.  

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената ценова  оферта, пристъпи към  оценка на ценовото  предложение на участника за 

позиция №4, съгласно утвърдената методика. 

Ц = (Ц min : Цn) * 60; където:  

Ц min - предложена най - ниска обща крайна стойност измежду всички кандидати, 

участващи в процедурата за конкретната позиция ;  

Цn - предложена обща крайна стойност от оценявания кандидат участващ в процедурата за 

конкретната позиция;  

60 - коефициент на тежест на критерия Ц в общата оценка, като офертата на  участник №2 

„ПОЛИ-КА“ ЕООД за позицията се оценява:  205 059.10лв /205 059.10лв *60 = 60 точки 

Комисията  пристъпи към комплексната оценка на офертата на участникът , която изчислена 

формулата съгласно обявената методика е следната: 

205 059.10лв /205 059.10лв *60 = 60 точки + заявен срок на завършване на дейностите  -   от 

дата на сключване на договора до 31.12.2021 година, за което по ПОКАЗАТЕЛ- Ср (изпълн.) = 40 

точки или обща оценка от 100точки 

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране  в съответствие с 

предварително обявения критерий по смисъла на чл.70 ал.2 т.1 от Закона за обществените 

поръчки, като единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №11 

На първо място с получени 100,00 точки класира: Кандидат №2. „ПОЛИ-КА“ ЕООД, 
ЕИК – 203526281, с управител – Катя Венкова Боновска,  седалище  и адрес на управление: 

Държава: Република България, Област: Варна, Община: Девня, Населено място: гр.Девня, 

п.к.9160, ж.к. Химик, бул./ул. Хемус № 15 и обявен адрес за кореспонденция с НАП Държава: 

Република България, Област: София(столица), Община: Столична, Населено място: гр.София, 

п.к.1712, р-н Младост, ж.к. Младост, бул./ул. Андрей Ляпчев № 80, при следните параметри на 

окончателната оферта: 
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1.Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция 

№4 – 205 059.10лв (двеста и пет хиляди, петдесет и девет лева и десет стотинки)без вкл. ДДС,  
разпределена по видове дейности по подотделите – ДГТ включени в позицията както следва: 

Позиция № 4 - СИДП ДП гр. Шумен, ТП ДГС Варна и ТП ДЛС Балчик 

№ Подробно описание  на дейностите, отдел,  подотдел, землище мярка 

Коли-

чество 

 

Предлагана 

единична 

цена в 

лв./дка 

(лв/бр за 

доставка 

фиданки) без 

вкл. ДДС 

Предлагана 

обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС 

I 

Разходи за почистване на площи в гори, пострадали от 

пожари и други природни бедствия, с цел тяхното 

изкуствено възобновяване 

дка 264,510 

 

63 314.31 

I.1. 463 "и" - с. Тръстиково, общ. Аврен (ДГС Варна) дка 18,920 230.00 4 351.60 

I.2. 464 "з" - с. Тръстиково, общ. Аврен (ДГС Варна) дка 73,500 230.00 16 905.00 

I.3. 246 "ж" - с. Константиново, общ. Варна (ДГС Варна) дка 41,090 230.00 9 450.70 

I.4. 2799 "а" - с. Карвуна, общ. Балчик (ДЛС Балчик) дка 24,000 248.91 5 973.84 

I.5. 2104 "б" - с. Нейково, общ. Каварна (ДЛС Балчик) дка 10,000 248.91 2 489.10 

I.6. 2189 "в" - с. Травник, общ. Каварна (ДЛС Балчик) дка 14,000 248.91 3 484.74 

I.7. 2004 "в" - с. Стаевци, общ. Шабла (ДЛС Балчик) дка 20,000 248.90 4 978.00 

I.8. 2026 "а" - с. Черноморци, общ. Шабла (ДЛС Балчик) дка 23,000 248.91  5 724.93 

I.9. 2078 "а" - с. Горичане, общ. Шабла (ДЛС Балчик) дка 14,000 248.91 3 484.74 

I.10. 2079 "а" - с. Горичане, общ. Шабла (ДЛС Балчик) дка 16,000 248.91 3 982.56 

I.11. 2077 "б" - с. Горичане, общ. Шабла (ДЛС Балчик) дка 10,000 248.91 2 489.10 

II 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори - 

почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, 

временно съхраняване на залесителния материал, 

механизирано и/или ръчно засаждане на залесителния 

материал. 

дка 264,510 

 

141 744.79 

II.1. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 

463 "и" - с. Тръстиково, общ. Аврен (ДГС Варна), 

включващи: 

дка 18,920 

 

10 132.69 

II.1.1. Почвоподготовка дка 18,920 237.70 4 497.28 

II.1.2. Закупуване на залесителен материал бр. 12 620 0.25 3 155.00 

II.1.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 18,920 3.75 70.95 
II.1.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 18,920 127.35 2 409.46 

II.2. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 

464 "з" - с. Тръстиково, общ. Аврен (ДГС Варна), включващи: 
дка 73,500 

 

39 392.46 

II.2.1. Почвоподготовка дка 73,500 237.74 17 473.89 

II.2.2. Закупуване на залесителен материал бр. 49 025 0.25 12 256.25 

II.2.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 73,500 4.17 306.50 

II.2.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 73,500 127.29 9 355.82 

II.3. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 

246 "ж" - с. Константиново, общ. Варна (ДГС Варна), 

включващи: 

дка 41,090 

 

22 018.89 

II.3.1. Почвоподготовка дка 41,090 237.86 9 773.67 

II.3.2. Закупуване на залесителен материал бр. 27 407 0.25 6 851.75 

II.3.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 41,090 3.91 160.66 

II.3.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 41,090 127.35 5 232.81 

II.4. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 

2799 "а" - с. Карвуна, общ. Балчик (ДЛС Балчик), 

включващи: 

дка 24,000 

 

12 861.12 

II.4.1. Почвоподготовка дка 24,000 245.61 5 894.64 
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II.4.2. Закупуване на залесителен материал бр. 14 904 0.25 3 726.00 

II.4.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 24,000 3.45 82.80 

II.4.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 24,000 131.57 3 157.68 

II.5. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 

2104 "б" - с. Нейково, общ. Каварна (ДЛС Балчик), 

включващи: 

дка 10,000 

 

5 358.90 

II.5.1. Почвоподготовка дка 10,000 245.61 2 456.10 

II.5.2. Закупуване на залесителен материал бр. 6 210 0.25 1 552.50 

II.5.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 10,000 3.45 34.50 

II.5.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 10,000 131.58 1 315.80 

II.6. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 

2189 "в" - с. Травник, общ. Каварна (ДЛС Балчик), 

включващи: 

дка 14,000 

 

7 502.32 

II.6.1. Почвоподготовка дка 14,000 245.61 3 438.54 

II.6.2. Закупуване на залесителен материал бр. 8 694 0.25 2 173.50 

II.6.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 14,000 3.45 48.30 

II.6.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 14,000 131.57 1 841.98 

II.7. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 

2004 "в" - с. Стаевци, общ. Шабла (ДЛС Балчик), 

включващи: 

дка 20,000 

 

10 717.80 

II.7.1. Почвоподготовка дка 20,000 245.61 4 912.20 

II.7.2. Закупуване на залесителен материал бр. 12 420 0.25 3 105.00 

II.7.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 20,000 3.45 69.00 

II.7.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 20,000 131.58 2 631.60 

II.8. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 

2026 "в" - с. Черноморци, общ. Шабла (ДЛС Балчик), 

включващи: 

дка 23,000 

 

12 325.01 

II.8.1. Почвоподготовка дка 23,000 245.61 5 649.03 

II.8.2. Закупуване на залесителен материал бр. 14 283 0.25 3 570.75 

II.8.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 23,000 3.44 79.12 

II.8.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 23,000 131.57 3 026.11 

II.9. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 

2078 "в" - с. Горичане, общ. Шабла (ДЛС Балчик), 

включващи: 

дка 14,000 

 

7 502.46 

II.9.1. Почвоподготовка дка 14,000 245.61 3 438.54 

II.9.2. Закупуване на залесителен материал бр. 8 694 0.25 2 173.50 

II.9.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 14,000 3.45 48.30 

II.9.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 14,000 131.58 1 842.12 

II.10. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 

2079 "в" - с. Горичане, общ. Шабла (ДЛС Балчик), 

включващи: 

дка 16,000 

 

8 574.24 

II.10.1. Почвоподготовка дка 16,000 245.61 3 929.76 

II.10.2. Закупуване на залесителен материал бр. 9 936 0.25 2 484.00 

II.10.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 16,000 3.45 55.20 

II.10.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 16,000 131.58 2 105.28 

II.11. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 

2077 "в" - с. Горичане, общ. Шабла (ДЛС Балчик), 

включващи: 

дка 10,000 

 

5 358.90 

II.11.1. Почвоподготовка дка 10,000 245.61 2 456.10 

II.11.2. Закупуване на залесителен материал бр. 6 210 0.25 1 552.50 

II.11.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 10,000 3.45 34.50 

II.11.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 10,000 131.58 1 315.80 

Обща стойност без вкл. ДДС:  205 059.10  
 

205 059.10 
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РЕКАПИТУЛАЦИЯ, позиция № 4  

I 

Разходи за почистване на площи в гори, пострадали от 

пожари и други природни бедствия, с цел тяхното 

изкуствено възобновяване 

дка 264,510 

 

63 314.31 

II 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори - 

почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, 

временно съхраняване на залесителния материал, 

механизирано и/или ръчно засаждане на залесителния 

материал. 

дка 264,510 

 

141 744.79 

II.1. Почвоподготовка дка 264,510 
 

63 919.75 

II.2. Закупуване на залесителен материал бр. 170 403 
 

42 600.75 

II.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 264,510 
 

989.83 

II.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 264,510 
 

34 234.46 

Обща стойност без вкл. ДДС:  205 059.10   205 059.10 

2. Предложен  краен срок за извършване на дейностите -  31.12.2021 година 

3. Следните приети условия на възложителя при осъществяване дейностите предмет на 

поръчката: 

3.1.Предвидените за изпълнение дейности ще бъдат осъществени по следния начин: 

3.1.1. Почистване на площите ще се  извърши чрез механизирано раздробяване на налична 

тревна, храстова и тънкомерна дървесна растителност, остатъци от сечта и пъни.  

3.2.2.Получената по този начин биомасата ще остане върху площта за обогатяването на 

почвата;  

3.1.3. Механизирана почвоподготовка ще се извърши чрез фрезоване на дълбочина не по-

малко от 30 см.;  

3.1.4. Закупуване и доставка на залесителен материал – семенищни фиданки с открита 

коренова система, ще отговаря на изискванията за качество по БДС 1449-73, съобразно одобрените 

технологични планове за залесяване, с цел залесяване с местни видове и запазване на генофонда 

на месторастенето;  

3.1.5. Временно съхраняване на фиданките в конкретните обекти за залесяване, ще се  

извършва като за целта се подбират сенчести места със северно изложение. Фиданките следва да 

се разполагат на тънък пласт (от не  повече от 2 до 4 реда) в оформените изкопи с дълбочина 25-30 

см и ширина 25 см следва да се засипват с влажна почва, която се притъпква с цел прогонване на 

въздуха от кореновата система и запазване от просушаване на кореновите власинки; 

3.1.6. Засаждането на фиданките ще се извършва по един от следните начини: 

- Механизирано с разсадопосадъчна машина при спазване на схемите за залесяване заложени 

в технологичните планове за залесяване,  

- Чрез ръчно садене на фиданки чрез отваряне по заложените схеми на цепнатина с 

дълбочина 25-см, последващо поставяне на фиданката в цепнатината като се избягва прегъване на 

кореновата й система, засипване с влажна почва , която се притъпква с цел прогонване на въздуха 

от кореновата система; 

4. Декларирано съгласие , че изпълнението на  поръчката ще бъде  в съответствие с 

предварително обявените от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, 

съгласно Техническа спецификация и технологичните планове  

5. Декларирано съгласие , че заплащането ще става при условията и по реда на проекта на 

договор, приложен към документацията за участие 

Няма класиран на второ място участник поради липса на други подадени оферти   

От участие в процедурата за позицията няма недопуснати оферти и отстранени 

кандидати и участници. 

С оглед така взетото окончателно решение комисията предлага на директора на СИДП 

ДП Шумен  да сключи договор за изпълнение  за Позиция №4, с „ПОЛИ-КА“ ЕООД,  при 

горепосочените условния на окончателната му оферта. 

С това комисията обяви за приключила процедурата за Позиция №4, на процедурата като 

цяло и на заседанието на 17.09.2020г. 
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Настоящия протокол се състави в един екземпляр и е неразделна част от документацията на 

процедурата 

 

Същият бе предаден за утвърждаване на възложителя на 17.09.2020г.  

 

КОМИСИЯ:   

Председател: ....(п)...- Заличена информация (подпис)  

на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД 

   .- Заличена информация (подпис)  

на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД 
Членове: 

   1. ....(п)...- Заличена информация (подпис)  

на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД 
   2. ....(п)...- Заличена информация (подпис)  

на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД 
   3. ....(п)...- Заличена информация (подпис)  

на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД 

   4. ....(п)...- Заличена информация (подпис)  

на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД 


