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П  Р  Е  П  И  С  

 

       УТВЪРЖДАВАМ: .............../П/................... 

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 18.09.2020 г. 

П Р О Т О К О Л  № 2  

 
Днес, 10.09.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 292/17.08.2020 г. на инж. 

Веселин Нинов – директор 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 предмет: „Възстановяване на 

полезащитни горски пояси с нарушена структура и създаване на нови, както и 

дейности по трансформация на иглолистни култури в широколистни с цел 

възстановяване и запазване на местообитания на малкия креслив орел“ в държавни 

горски територии в обхвата на СИДП ДП гр. Шумен, обособени в Обект № 1 с обща 

площ 278 дка (27,8 ха), с шест отделни позиции, както следва: Позиция № 1 – Ръчни 

дейности по създаване на нови полезащитни горски пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП 

ДГС Генерал Тошево; Позиция № 2 – Ръчни дейности по възстановяване на 

полезащитни горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС 

Добрич; Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на 

иглолистни култури в широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС Балчик; 

Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево; Позиция № 5 – Механизирани 

дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура на 

площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич; Позиция № 6 – Механизирани дейности по 

възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура и дейности по 

трансформация на иглолистни култури в широколистни на площ от 82 дка ДГТ в ТП 

ДЛС Балчик.“, открита с решение  № D 5 262 8 / 13 .0 7 . 20 20  г. на инж. Веселин Нинов в 
състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 от ЗЗЛД…. – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП– 

Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – началник отдел при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

2. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – р-л „Финансов отдел“ и гл. счетоводител при ЦУ на СИДП 

ДП – Шумен; 

3. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – експерт ОП при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

4. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, се събра на 

свое следващо по ред 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 действията по провеждане на 

горепосочената процедура.  

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

валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 
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Комисията пристъпи към проверка изпълнението на указанията й дадени към 

Участника „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево за представяне на нов ЕЕДОП в 

електронен вариант, подписан с електронните подписи на лицата и членовете на 

управителите и надзорни органи на същия и другите лица имащи правомощия да упражняват 

контрол при вземането на решения от тези органи  (съгласно обявеното към  в търговския 

регистър актуално състояние на същия при към датата на създаване и подписване на  

ЕЕДОП) представляващи кандидата и обявения от него подизпълнител в който да бъдат 

надлежно попълнени съответните раздели както следва: Част ІV, Критерии за подбор, Буква 

„В“ Технически и професионални възможности, Графа - Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване, където да е отразено и наличието и на още 1 (един) брой трактор с 

мощност не по-малка от 200 к.с. оборудван със специализиран инвентар, или 1 (една) 

единица специализирана техника за механизирано извършване на услугите, съгласно 

взетото общо протоколно решение №4.2 за позиция №4, описано подробно в Протокол 

№ 1 от 17.08.2020г., от работата на комисията. 

От досието на поръчката, намиращо се на профила на СИДП ДП – Шумен, в 

платформата ЦАИС се установи, че в изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал.8 от ППЗОП, 

протоколът отразяващ работата на комисията от 17.08.2020 г. и указанията към кандидата, 

утвърден от възложителя на 31.08.2020 г., е публикуван в профила на купувача към 

електронното досие на поръчката на същата дата и е изпратен по електронен път до 

участника на 31.08.2020 г. Към документацията са приложени разпечатка за публикуване на 

протокола и изпращането му до участника. Пак там, се установява, че съобщението за 

изпратения протокол и указанията на комисията са прочетени от Участника „СС-Стан 

2007“ ООД на 01.09.2020 г. С оглед на това, преклузивният срок от 5 (пет) работни дни по 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за участника изтича на 09.09.2020 г.  

Комисията установи, че в рамките на предоставения пет дневен срок, в профила на 

поръчката, в електронната платформа, от  не е постъпил нов ЕЕДОД в електронен вариант 

от Участника „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево. 

На основание, гореописаните констатации и в съответствие с чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от 

ЗОП, във връзка с чл. чл.54, ал.9 от ППЗОП, Комисията единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 7 ЗА ПОЗИЦИЯ №4 

1.1. Не допуска Участника „СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево до участие в 

следващия етап на процедурата за Позиция № 4 - разглеждане на техническото 

предложение. 

 

Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата – разглеждане и 

оценяване на допуснатите оферти по обособени позиции, в частта техническо предложение, 

в съответствие с одобрената документация от Възложителя по настоящата обществена 

поръчка: 

За Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево: 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево. 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 от 

документацията. 

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

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „СС-Стан 2007“ ООД за позиция № 1. Същият е заявил, че: 

1. Дейностите ще бъдат осъществени съобразно техническата спецификация към 
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процедурата чрез: Почистване на площи; Семесъбиране и Залесяване, по начин отговарящ на 

изискванията на Възложителя. 

2. Всички срокове за изпълнение на поръчката ще бъдат спазени. 

За Позиция № 2 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево. 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 от 

документацията. 

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

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „СС-Стан 2007“ ООД за позиция № 2. Същият е заявил, че: 

1. Дейностите ще бъдат осъществени съобразно техническата спецификация към 

процедурата чрез: Почвоподготовка; Залесителни дейности и Ограждане на култури, по 

начин отговарящ на изискванията на Възложителя. 

2. Всички срокове за изпълнение на поръчката ще бъдат спазени. 

 

За Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на 

иглолистни култури в широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС Балчик: 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„СС-Стан 2007“ ООД, гр. Ген. Тошево. 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 от 

документацията. 

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

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „СС-Стан 2007“ ООД за позиция № 3. Същият е заявил, че: 

1. Дейностите ще бъдат осъществени съобразно техническата спецификация към 

процедурата чрез: Почистване на сечища; Залесителни дейности и Огледни сечи без 

материален добив, по начин отговарящ на изискванията на Възложителя. 

2. Всички срокове за изпълнение на поръчката ще бъдат спазени. 

 

За Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни 

горски пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево: 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня. 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 от 

документацията. 

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

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „Поли-Ка“ ЕООД за позиция № 4. Същият е заявил, че: 

1. Дейностите ще бъдат осъществени съобразно техническата спецификация към 
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процедурата чрез: Механизирана почвоподготовка, по начин отговарящ на изискванията на 

Възложителя. 

2. Всички срокове за изпълнение на поръчката ще бъдат спазени. 

 

За Позиция № 5 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня. 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 от 

документацията. 

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

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „Поли-Ка“ ЕООД за позиция № 5. Същият е заявил, че: 

1. Дейностите ще бъдат осъществени съобразно техническата спецификация към 

процедурата чрез: Почистване на площите и Механизирана почвоподготовка, по начин 

отговарящ на изискванията на Възложителя. 

2. Всички срокове за изпълнение на поръчката ще бъдат спазени. 

 

За Позиция № 6 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура и дейности по трансформация на иглолистни 

култури в широколистни на площ от 82 дка ДГТ в ТП ДЛС Балчик: 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„Поли-Ка“ ЕООД, гр. Девня. 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение № 9 от 

документацията. 

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

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „Поли-Ка“ ЕООД за позиция № 6. Същият е заявил, че: 

1. Дейностите ще бъдат осъществени съобразно техническата спецификация към 

процедурата чрез: Почистване на площите и Механизирана почвоподготовка, по начин 

отговарящ на изискванията на Възложителя. 

2. Всички срокове за изпълнение на поръчката ще бъдат спазени. 

 
С оглед гореконстатираното и на основание разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията взе единодушно следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 8 
1. Комисията допуска до по-нататъшно разглеждане офертите на участниците - оценка 

и класация на ценовите предложения, по обособени позиции, както следва: 

1.1. За Позиция № 1 – Ръчни дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево:  

 - Участника „СС-Стан 2007“ ООД; 

1.2. За Позиция № 2 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич: 

 - Участника „СС-Стан 2007“ ООД; 
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1.3. За Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на иглолистни 

култури в широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС Балчик:  

- Участника „СС-Стан 2007“ ООД; 

1.4. За Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни 

горски пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево:  

- Участника „Поли-Ка“ ЕООД; 

1.5. За Позиция № 5 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич:  

- Участника „Поли-Ка“ ЕООД; 

1.6. За Позиция № 6 – Механизирани дейности по възстановяване на полезащитни 

горски пояси с нарушена структура и дейности по трансформация на иглолистни култури в 

широколистни на площ от 82 дка ДГТ в ТП ДЛС Балчик:  

- Участника „Поли-Ка“ ЕООД. 

2. Комисията определя следната дата за отваряне на ценовите предложения на 

допуснатите участници: 24.09.2020 г. от 13:00 ч. (двадесет и четвърти септември две хиляди 

и двадесета година от тринадесет часа, местно време), в Заседателната зала в 

Административната сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП, с адрес: гр. 

Шумен, ул. “Петра”№1, ет. 4. 

Настоящият протокол да се сведе до знанието на участниците в процедурата за 

съответната позиция чрез публикуване на съобщение в профила на купувача към 

досието на настоящата поръчка, намиращо се на платформата ЦАИС, и изпращане на 

съобщение до участниците, с оглед изискванията на чл. 9л, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, да 

предоставят генерирания ключ за декриптиране на ценовата оферта за съответната позиция, 

както и правото им да изпратят свои представители, които да присъстват на декриптиране и 

отваряне на офертите. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си на 17.09.2020 г. в 15:00 часа, 

като протоколът се състави и подписа от комисията в един екземпляр, след което на същата 

дата се представи на Възложителя за утвърждаване. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

Председател: …………/П/…………… 
   …чл. 59 от ЗЗЛД…. 
Членове: 
   1. …………/П/……………… 
   …чл. 59 от ЗЗЛД…. 
 
   2. ………/П/……………….. 
   …чл. 59 от ЗЗЛД…. 
 
   3. ………/П/……………….. 
   …чл. 59 от ЗЗЛД…. 
 
   4. …………/П/…………….. 
   …чл. 59 от ЗЗЛД…. 


