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       УТВЪРЖДАВАМ: *(Заличена информация на основан 

 чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 

 

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 16.11.2020 г. 

П Р О Т О К О Л  №  2  

 

Днес, 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  –  02 71 1 -2 02 0  -0 13 3 ,  о тк рит а  с   Р еш ени е  №1 9 / 06 .1 0 . 20 20 г . (р ег  № 

в  Ц АИ С - F6 50 07 - 2020-009601/ 0 6 . 10 . 2 020 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.) 

, 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 
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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 
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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 
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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.  

 

С това на 16.11.2020г  приключи заседанието на комисията  по процедурата   

Настоящия протокол след изготвянето му се предаде на 16.11.2020г на Възложителя да 

утвърждаване. 

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

разпоредбата на чл.57, ал.9 от ППЗОП  

 

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.) 

 

 

 

 

 

https://app.eop.bg/

