
 
 

УТВЪРЖДАВАМ   ДИРЕКТОР СИДП ДП Шумен:  
*(Заличена информация (подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 

                             /инж. В. Нинов/ 

 

дата:27.11.2020 г 

 

Централно управление на Североизточно държавно предприятие    ДП  Шумен 

 

ДОКЛАД 

за работата на комисията  

 

На 09.11.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 380/09.11.2020 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. от Обект №1 обособена Позиция № 3 - ДГТ от 

244,725 дка в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел и ТП ДГС Генерал Тошево; с  У И Н  в  

Р О П  –  02 71 1 -2 02 0  - 0 13 3 ,  отк рит а  с   Р еш ение  №1 9 / 0 6 .1 0 .2 02 0г . ( р ег  № в  Ц А ИС -

F6 5 00 7- 2020-009601/0 6 .1 0 . 20 20 г ) , в състав: 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).  

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

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

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

   4. *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.)при 

„С И ДП “  Д П Ш ум е н , се събра на свое първо редовно 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 провеждане на горепосочената процедура. 

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието и изчете заповедта на 

възложителя за назначаване на комисията, която е публикувана в досието на процедурата в ЦАИС. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Преди председателят на комисията да „декриптира“ постъпилите оферти в ЦАИС по реда на 

чл.47, ал. 1 от ППЗОП, комисията установи, че в ЦАИС е подадена само една оферта за участие в 

процедурата от  „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 

Предвид гореустановеното  обстоятелство , комисията единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

С оглед създаване на възможност за осъществяване на принципите залегнали в чл.2, от ЗОП , и 

при съобразяване с естеството на обществената поръчка , предлага на директора на СИДП ДП 

Шумен, на основание чл.100, ал.12, т.1, предложение последно от ЗОП, да удължи срока на приемане 

на оферти и да обяви нова дата за отваряне на постъпилите предложения а именно:   

1.1.Нов срок за приемане с оглед естеството на поръчката  - до 23,59часа на 13.11.2020г . 

1.2.Нова дата за отваряне на ценовите предложения- 10, 00часа на 16.10.2020г  



 

С това на 09.11.2020г  приключи заседанието за позиция №3. 

За работата си комисията изготви протокол, който след изготвянето му се предаде на 

09.11.2020г на Възложителя да утвърждаване. 

След утвърждаването му протоколът да се изпрати на участниците в процедурата за 

съответната позиция съгласно разпоредбата на чл.57, ал.9 от ППЗОП 

 

На 16.11.2020 г.,  в изпълнение на Решение №24/09.11.2020г на директора на СИДП Д П 

Шумен, с което на основание чл.100, ал.12, т.1 от ЗОП е удължен срока за подаване на оферти, 

Комисия назначена със Заповед № 380/09.11.2020 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. от Обект №1 обособена Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 дка в 

териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел и ТП ДГС Генерал Тошево; с  У И Н в  Р О П –  

0 2 71 1 - 20 20  - 01 33 ,  о ткри та  с   Р ешение  №1 9 / 06 .1 0 . 20 20 г . ( р ег  № в  Ц А ИС - F6 5 00 7 -

2020-009601/ 0 6 . 10 . 20 2 0г ) ,   в състав: 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).  

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

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

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

   4. *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.)при 

„С И ДП “  Д П  Ш ум ен , се събра на свое  второ по ред редовно 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 провеждане на горепосочената процедура. 

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието и изчете заповедта на 

възложителя за назначаване на комисията, която е публикувана в досието на процедурата в ЦАИС. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Председателят на комисията „декриптира“ постъпилите оферти в ЦАИС по реда на чл.47, ал. 1 

от ППЗОП, при което се визуализираха наименованията на кандидатите и информация за датата и 

часа на подаването. Комисията установи, че в ЦАИС отново е налице само една подадена оферта , а  

именно:  

За Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел и ТП 

ДГС Генерал Тошево,  на 04.11.2020г в 14:50:37ч,  оферта -  депозирана от един кандидат – „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. 

Този факт определя степента на заинтересованост към премета на поръчката от страна на други 

евентуални кандидати различни от  кандидатът , депозирал оферта, като имайки предвид и сроковете 

за изпълнение на поръчката,  комисията взе решение да притъпи към декриптиране на единствената 

декриптиране подадена  оферта 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК, установи актуалното им правно 

състояние и представляващите ги лица. 

След като се узнаха кандидатите, подали оферти, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които се 

публикуваха в досието на процедурата в ЦАИС. 

Комисията пристъпи към електронно отваряне на постъпилите оферти: 

I. Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел и ТП ДГС 

Генерал Тошево: 



Подадена е една оферта от „ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол  с час на подаване 14:50:37ч ,  на 

04.11.2020г . 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните 

документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) –

надлежно подписан с ел подпис от представляващия дружеството ; 

2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

обявено трето лице, чиито капацитет ще се ползва при поръчката(1 бр -  Колесен трактор FENDT 

936 VARIO ( 360 кс.),окомплектован с Мулчер FAE SSM/HP-250, с рег. Номер У 04110/ У04480А) 

надлежно подписан с ел подпис от лицето, чиито капацитет ще се ползва. 

3. Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество – по образец Приложение №3 – подписана от представляващия кандидата 

„ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол  ; 

4. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС – по образец Приложение № 4 – 

подписана от представляващия кандидата „ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол  ; 

5. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец   № 5.3 - 

подписано от представляващия дружеството; 

6. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец Приложение №7 – подписана от 

представляващия дружеството. 

7.Ценово предложение – недостъпно към днешна дата. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от участника 

„ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол  и обявеното от него трето лице, чиито капацитет ще се ползва, 

документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние, 

критериите за подбор отнасящи се до икономическото и финансовото състояние,  и критериите за 

подбор отнасящи се до техническите и професионални способности, поставени от възложителя, като 

констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника „ТИ енд ТИ“ 

ООД, гр. Ямбол: 

1.1. Участникът,  „ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол  е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за 

задължителното отстраняване по чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя, като е посочил че 

за доказване на техническите и професионални способности ще ползва капацитета на трето лице - 

Тодор Иванов Тодоров (1 бр -  Колесен трактор FENDT 936 VARIO ( 360 кс.),окомплектован с 

Мулчер FAE SSM/HP-250, с рег. Номер У 04110/ У04480А) 

1.2.  Участникът, „ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол  отговаря на изискването на Възложителя за 

годност (правоспособност), като е посочил в ЕЕДОП, че е вписан в публичния регистър на ИАГ по 

чл.230 от ЗГ, притежава удостоверение за регистрация за изпълнение на „Дейностите по 

стопанисване на горски територии“ и е посочил интернет адрес на публично достъпен регистър. 

Комисията извърши служебна проверка в интернет сайта на ИАГ и установи, че кандидата е вписан в 

регистъра на ИАГ с удостоверение № 8120/24.10.2017 г. 

1.3. Представляващия  участникът „ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол  е декларирал липсата на 

основания за отстраняване по чл.69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество 

1.4.  Представляващия участникът „ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол  е декларирал липсата на 

основания за отстраняване по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 

и техните действителни собственици. 

1.5.С оглед обявеното използване на капацитета на трето лице - Тодор Иванов Тодоров (1 бр -  

Колесен трактор FENDT 936 VARIO ( 360 кс.),окомплектован с Мулчер FAE SSM/HP-250, с рег. 

Номер У 04110/ У04480А), комисията констатира, че същото е обявило в ЕЕДОП липсата на 

основания за задължителното отстраняване по чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя. 

Същевременно и с оглед  естеството на участието му , комисията констатира , че то не е декларирало 

липсата на основания за отстраняване по чл.69 от Закона противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество - обстоятелство заявявано чрез попълване на точка 1 



от Приложение №3 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество 

2. По критериите за подбор, отнасящи се до икономическото и финансовото състояние: 

2.1. Участникът, „ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол е обявил в ЕЕДОП информация 

удостоверяваща изпълнението на изискванията поставени от възложителя за  реализиран през 

последните три приключили финансови години на  минимален оборот попадащ в сферата на 

поръчката в размер не по-малък от 30 000 лв.(тридесет хиляди лева) без вкл. ДДС 

3. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности: 

3.1.Участникът, „ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол е обявил в ЕЕДОП информация 

удостоверяваща изпълнението на изискванията поставени от възложителя за реализиран през 

последните три години на  поне един договор с предмет идентичен или сходен с предмета на 

поръчката. 

3.2 Участникът, „ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол е обявил в ЕЕДОП, информация 

удостоверяваща че разполага с 1 (едно) лице, регистрирано по реда на чл. 235 от ЗГ, за дейността по 

чл. 233, ал. 1, т.1 от ЗГ, като е посочил интернет адрес на публично достъпен регистър. (Комисията, 

на база заявеното от кандидата, служебно извърши проверка и установи съответствието между 

информацията заявена от кандидата и информацията публикувана в регистъра на ИАГ).  

3.3. Участникът, „ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол  е обявил в ЕЕДОП, че разполага с две лица 

притежаващи професионална  компетентност за работа за селскостопанска и горска техника и 

квалификация Твк-З  и  Твк,Твк-З, Твк-Г 

3.4. На основание чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП, възложителят и поставил изискване, независимо за 

колко позиции участва едновременно даден кандидат, същият  следва да разполага с 

инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване по механизиран 

начин услугите, както следва:  

- 1 (един) брой трактор с мощност не по-малка от 100 к.с. оборудван със специализиран 

инвентар, или 1 (една) единица специализирана техника за механизирано извършване на услугите  

и 

- 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 

3.4.1.Участникът, „ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол  е обявил в ЕЕДОП, че разполага със 

съответната техника, като е заявил, че 1 бр. Трактор >200 к.с - Колесен трактор FENDT 936 VARIO ( 

360 кс.), окомплектован с Мулчер FAE SSM/HP-250, с рег. Номер У 04110/ У04480А, ще се ползва 

чрез използване капацитета на трето лице. 

Заключението на комисията е, че в така представените документи в офертата на участника 

„ТИ енд ТИ“ ООД, се установяват следните непълноти и липса на информация спрямо  обявеното 

използване на капацитета на трето лице - Тодор Иванов Тодоров (1 бр -  Колесен трактор FENDT 

936 VARIO ( 360 кс.),окомплектован с Мулчер FAE SSM/HP-250, с рег. Номер У 04110/ У04480А): В 

представените документи,  същото не е декларирало липсата на основания за отстраняване по чл.69 

от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - 

обстоятелство заявявано чрез попълване на точка 1 от Приложение №3 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 69 от 

Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Предвид  така констатираното,  несъответствие комисията на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП 

взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

1.1.Указва на участник  „ТИ енд ТИ“ ООД, че в рамките на пет работни дни считано от датата 

на получаване на настоящия протокол следва да представи надлежно попълнено и подписано  

Приложение №3 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество в частта й само по т.1 от Тодор Иванов Тодоров(субект, 

чиито капацитет -1 бр -  Колесен трактор FENDT 936 VARIO ( 360 кс.),окомплектован с Мулчер 

FAE SSM/HP-250, с рег. Номер У 04110/ У04480А и заявен че ще се ползва от участника)  

1.2.Попълнената и подписаната от Тодор Иванов Тодоров ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 69 от Закона 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в частта й само 

по т.1 следва да бъде изпратена в указания срок на раздел „Съобщения“ в електронния сайт на 



поръчката находящ се в електронната платформата по чл.39а, ал.1 от ЗОП на следната  интернет 

страница: https://app.eop.bg/ 

1.3.В случай, че участникът не представи документа в указния срок, същият ще бъде отстранен 

от последващо участие в процедурата за позицията  

С това се приключи заседанието за позиция №3.  

За работата си комисията изготви протокол, който след изготвянето му се предаде на 

16.11.2020г на Възложителя да утвърждаване 

След утвърждаването му протоколът да се изпрати на участниците в процедурата за 

съответната позиция съгласно разпоредбата на чл.57, ал.9 от ППЗОП 

 

На 24.11.2020 г.,  комисия назначена със Заповед № 380/09.11.2020 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. от Обект №1 обособена Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 дка в териториалния 

обхват на ТП ДЛС Тервел и ТП ДГС Генерал Тошево; с  У ИН  в  Р О П –  02 71 1 -2 02 0- 0 133 ,  

о ткри та  с   Реш ени е  №1 9 / 0 6 .1 0 .2 02 0г . ( р ег .  № в  Ц А ИС - F65 00 7 - 2020-

009601/ 06 .1 0 . 20 20 г ) ,   в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).  

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

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

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

   4. *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.)при 

„С И ДП “  Д П  Ш ум ен , се събра на свое трето по ред редовно 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 провеждането на 

горепосочената процедура. 

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

разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Комисията пристъпи към проверка изпълнението на  указанията й дадени към Кандидат „ТИ 

енд ТИ“ ООД гр.Ямбол за представяне на надлежно попълнено и подписано  Приложение №3 - 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество в частта й само по т.1 от Тодор Иванов Тодоров(субект, чиито капацитет -

1 бр -  Колесен трактор FENDT 936 VARIO ( 360 кс.),окомплектован с Мулчер FAE SSM/HP-250, с 

рег. Номер У 04110/ У04480А и заявен че ще се ползва от участника) , 

От досието на поръчката намиращо се на профила на  „СИДП ДП Шумен“ в платформата 

ЦАИС се установи, че в изпълнение на разпоредите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, протоколът отразяващ 

работата на комисията от 16.11.2020г. и указанията към кандидата,  утвърден от възложителя на 

16.11.2020г , е публикуван в профила на купувача към електронното досие на поръчката на същата 

дата в 12:41:18ч, и тогава е изпратен по електронен път до кандидата. Пак там се установява, че 

съобщението за изпратения протокол и указанията на комисията са прочетени от Кандидат „ТИ енд 

ТИ“ ООД гр.Ямбол на 16.11.2020г в 12:42:00часа. С оглед горните констатации, посочения в чл.54, 

ал.9 от ППЗОП, преклузивен срок от пет работни дни за кандидата изтича на 23.11.2020г. в 12:42:00ч 

От досието на поръчката намиращо се на профила на  „СИДП ДП Шумен“ в платформата 

ЦАИС се установи също така,  че на дата 18 ноември 2020г, 13:54:25,  участникът е представил 

надлежно попълнена и  подписана от Тодор Иванов Тодоров(субект, чиито капацитет -1 бр -  

Колесен трактор FENDT 936 VARIO ( 360 кс.),окомплектован с Мулчер FAE SSM/HP-250, с рег. 

Номер У 04110/ У04480А и заявен че ще се ползва от участника), ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 69 от Закона 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

https://app.eop.bg/


С оглед горната констатация комисията единодушно намира, че Кандидат „ТИ енд ТИ“ ООД 

гр.Ямбол е изпълнил в срок  дадените му указания и същия следва да бъде допуснат до следващите 

етапи на процедурата  

По тази причина комисията единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №3 

5.1. Допуска за Позиция №3  до участие в следващия етап на процедурата - разглеждане на 

техническото предложение на единствения участник депозирал предложение– „ТИ енд ТИ“ ООД 

гр.Ямбол. 

Комисията с оглед горното пристъпи към следващият етап на процедурата – разглеждане на 

„Техническо предложение“, за позицията,  сравняване и оценяване на същото: 

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

Генерал Тошево, до етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната оферта  

на  – „ТИ енд ТИ“ ООД, 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение  - по образеца към документацията надлежно попълнено и 

подписано.  

- Декларация   по чл.39, ал.3, т.1, б.“д“  от ППЗОП за спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

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

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане и оценка на техническото предложение 

на участника за позиция №3. 

Същия е заявил  срок на завършване на дейностите  -   от дата на сключване на договора до 

31.12.2022 година, за което по ПОКАЗАТЕЛ- Ср (изпълн.) получава - 30 точки 

След приключване оценката на техническите предложения на допуснатите участници 

поотделно за всяка една от позициите и на основание разпоредбата на чл.57, ал.3, от ППЗОП 

комисията взе следното:  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4 

4.1.Определя следната дата за отваряне на ценовата оферта на: 

Участник „ТИ енд ТИ“ ООД, гр. Ямбол  -  за Позиция  №3 

- 27.11.2020 г. от 10.00 часа (шестнадесет септември две хиляди и двадесета година от десет  

часа местно време); 

4.2.Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на участниците в процедурата за 

съответната позиция чрез публикуване на съобщение в профила на купувача към досието на 

настоящата поръчката намиращо се на платформата ЦАИС,  и изпращане на съобщение до участника 

с оглед изискванията на чл.9л, ал.3, т.2 от ППЗОП, да предостави  генерирания ключ за декриптиране 

на ценовата оферта, както и правото му да изпрати свой представител, който да присъства на 

декриптиране и отваряне  на ценовите офертите. 

С това на 24.11.2020г  приключи заседанието на комисията  по процедурата   

За работата си комисията изготви протокол, който след изготвянето му се предаде на 

24.11.2020г на Възложителя да утвърждаване. 

След утвърждаването му протоколът да се изпрати на участника в процедурата съгласно 

разпоредбата на чл.57, ал.9 от ППЗОП, при условията на чл.39а от ЗОП. 

 

На 27.11.2020 г.,  комисия назначена със Заповед № 380/09.11.2020 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. от Обект №1 обособена Позиция № 3 - ДГТ от 

244,725 дка в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел и ТП ДГС Генерал Тошево; с  У И Н  в  



Р О П –  0 27 11 - 20 20- 0 13 3 ,  откри т а  с   Р ешени е  №1 9 / 06 .10 . 20 20 г . (р е г .  № в  Ц А ИС -

F6 5 00 7 - 2020-009601/0 6 .1 0 . 20 20 г ) ,   в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.).  

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

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

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

   4. *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.)при 

„С И ДП “  Д П Ш ум ен , се събра на свое четвърто по ред редовно 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 провеждането на 

горепосочената процедура. 

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 27.11.2020г)  за предоставяне 

от страна на единствения участник на ключа за декриптиране на ценовата оферта за позиция №3, 

Председателят на комисията пристъпи към декриптиране на подаденото ценово предложение като, в 

системата на ЦАИС ЕОП  се визуализира цената и ценовото предложение за Позиция №3. 

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

ЗОП, взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 5 
 Пристъпва към разглеждане, оценка и класация на ценовото предложение за Позиция №3. 

За Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел и ТП 

ДГС Генерал Тошево, до етапа разглеждане,  оценка и класация на ценовото предложение е 

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

 Обща стойност обявена от участника – 181 341,21лв 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 №3, 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:  181 341,21лв /181 341,21лв *60 = 60 точки 

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

формулата съгласно обявената методика е следната: 

181 341,21лв /181 341,21лв *60 = 60 точки + заявен срок на завършване на дейностите  -   от 

дата на сключване на договора до 31.12.2022 година, за което по ПОКАЗАТЕЛ- Ср (изпълн.) = 30 

точки или обща оценка от 90точки 

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 №6 

На първо място с получени 90,00 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 №3 

- 181 341,21лв.(сто,  осемдесет и една хиляди , триста четиридесет и един лев и двадесет  и една 



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

позицията както следва: 

Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват на ТП ДЛС Тервел и ТП ДГС 

Генерал Тошево 

№ Подробно описание  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 244,725 

 

242,71 
59 397,60 

I.1. 1629 "а" - с.Чернооково, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево)   14,535 248,00 3 604,68 

I.2. 1790 "а" - с.Средина, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево)   21,423 248,00 5 312,90 

I.3. 1853 "а" - с.Калина, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево)   35,015 248,00 8 683,72 

I.4. 115 "п" - с.Красен, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево)   33,185 248,00 8 229,88 

I.5. 19 "з" - с. Гуслар, общ. Тервел (ДЛС Тервел)   101,236 229,00 23 183,04 

I.6. 20 "б" - с. Гуслар, общ. Тервел (ДЛС Тервел)   39,331 264,00 10 383,38 

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 9106,563 

 

498,29 121 943,61 

II.1. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 1629 

"а" - с.Чернооково, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево), 

включващи: 

дка 14,535 

 

587,28 
8 536,17 

II.1.1. Почвоподготовка дка 14,535 279,00 4 055,27 

II.1.2. Закупуване на залесителен материал бр. 9 027 0,25 2 256,75 

II.1.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 14,535 4,02 58,43 

II.1.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 14,535 149,00 2 165,72 

II.2. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 1790 

"а" - с.Средина, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево), 

включващи: 

дка 21,423 

 

587,27 
12 581,17 

II.2.1. Почвоподготовка дка 21,423 279,00 5 977,02 

II.2.2. Закупуване на залесителен материал бр. 13 304 0,25 3 326,00 

II.2.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 21,423 4,02 86,12 

II.2.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 21,423 149,00 3 192,03 

II.3. Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 1853 

"а" - с.Калина, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево), 

дка 35,015 387,00 13 235,68 



включващи: 

II.3.1. Почвоподготовка дка 35,015 279,00 9 769,19 

II.3.2. Закупуване на залесителен материал кг. 526 0,00 0,00 

II.3.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 35,015 0,00 0,00 

II.3.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 35,015 99,00 3 466,49 

II.4. 

Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 115 

"п" - с.Красен, общ. Генерал Тошево (ДГС Ген. Тошево), 

включващи: 

дка 33,185 

 

378,00 
12543,94 

II.4.1. Почвоподготовка дка 33,185 279,00 9 258,62 

II.4.2. Закупуване на залесителен материал кг. 498 0,00 0,00 

II.4.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 33,185 0,00 0,00 

II.4.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 33,185 99,00 3 285,32 

II.5. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 19 

"з" - с. Гуслар, общ. Тервел (ДЛС Тервел), включващи: 
дка 101,236 

 

533,88 

54 047,77 

II.5.1. Почвоподготовка дка 101,236 238,00 24 094,17 

II.5.2. Закупуване на залесителен материал бр. 67 524 0,25 16 881,00 

II.5.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 101,236 2,13 215,63 

II.5.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 101,236 127,00 12856,97 

II.6. 
Разходи за презалесяване на пострадалите гори в подотд. 20 

"б" - с. Гуслар, общ. Тервел (ДЛС Тервел), включващи: 
дка 39,331 

 

533,90 

20 998,88 

II.6.1. Почвоподготовка дка 39,331 238,00 9 360,78 

II.6.2. Закупуване на залесителен материал бр. 26 234 0,25 6 558,50 

II.6.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 39,331 2,15 84,56 

II.6.4. Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките дка 39,331 127,00 4 995,04 

 Обща стойност без вкл. ДДС: х х х 181 341,21 

 РЕКАПИТУЛАЦИЯ, позиция № 3 

I 

Разходи за почистване на площи в гори, пострадали от пожари 

и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено 

възобновяване 

дка 244,725 

 

242,71 
59 397,60 

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 244,725 

 

 

498,29 

121943,61 

II.1. Почвоподготовка дка 244,725 255,45 62 515,05 



II.2. Закупуване на залесителен материал     0,25 29 022,25 

II.3. Временно съхранение на залесителния материал дка 244,725 1,82 444,74 

II.4. 
Механизирано и/или ръчно засаждане на фиданките и засяване 

на семената 
дка 244,725 

 

122,43 

29 961,57 

Обща стойност: х 181 341,21 

2. Предложен  краен срок за извършване на дейностите -  31.12.2022 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 №3, с „ТИ енд ТИ“ ООД,  при 

горепосочените условния на окончателната му оферта  

Комисията обяви за приключила процедурата за Позиция №3 и на процедурата като цяло. 

 

С това на 27.11.2020г  приключи заседанието на комисията  по процедурата   

За работата си комисията изготви протокол, който  след изготвянето му се предаде на 

27.11.2020г на Възложителя да утвърждаване. 



След утвърждаването му протоколът да се изпрати на участника в процедурата съгласно 

разпоредбата на чл.57, ал.9 от ППЗОП, при условията на чл.39а от ЗОП. 

 

Комисията обяви за приключила като цяло процедурата, като за работата си състави настоящия 

доклад в един екземпляр, подписан от всички членове, който е неразделна част от документацията на 

процедурата 

 

Докладът заедно с цялата документация по процедурата бе предаден за утвърждаване на 

възложителя на 27.11.2020г.  

 

 

КОМИСИЯ:   

Председател: *(Заличена информация (подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 
   *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 

Членове: 

   1. *(Заличена информация (подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 
   *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 
 

   2. *(Заличена информация (подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 
   *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 
 

   3. *(Заличена информация (подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 
   *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 
 

   4. *(Заличена информация (подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 
   *(Заличена информация (имена) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 
 


