
              

     УТВЪРДИЛ: …………/П/.……….. 

                 РАДОСТИН РАДЕВ 

                       Кмет на Община Костенец 

 

 

Д О К Л А Д 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС  

ЗАПОВЕД №РД-04-495/08.09.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, 

 

На основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 60 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви предоставям настоящия 

доклад, отразяващ резултатите от работата на комисията, назначена с Ваша Заповед      

№РД-04-495 от 08.09.2017 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за 

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Изработване на горскостопански план за горските територии собственост на 

община Костенец, в териториалният обхват на ТП „ДГС Костенец“, открита с 

Решение №РД-04-396 от 19.07.2017 г. на Кмета на Община Костенец. 

Комисията извърши поставената задача, като работи в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец, резервен 

член на комисията. 

 Членове:  

 1. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”;  

 2. инж.Георги Ангелов Янков – заместник-директор на Общинско предприятие 

„Общински гори и земи в горски фонд“.  

Посоченият състав на комисията е отразен в Протокол №1 от 08.09.2017 г. и 

Протокол №2 от 25.09.2017 г.  

Работният процес на комисията премина през следните етапи: 

 

Етап І 

На 08.09.2017 г., в 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-Костенец - 

гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, ет.4, комисията в състав: 

Председател: Тереза Пламенова Станчева – юрисконсулт, при Общинска 

администрация – Костенец. 

Членове:  

1. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”;  

 2. инж.Георги Ангелов Янков – заместник-директор на Общинско предприятие 

„Общински гори и земи в горски фонд“, 

се събра да извърши разглеждане на подадените оферти за участие в обществена поръчка 

с предмет: „Изработване на горскостопански план за горските територии собственост 

на община Костенец, в териториалният обхват на ТП „ДГС Костенец“, открита с 

Решение №РД-04-396 от 19.07.2017 г. на Кмета на Община Костенец. 

 Запечатания плик с офертата за участие в откритата процедура получи 

председателя на комисията в 13:50 часа.  

Председателят на комисията откри заседанието в 14:00 часа, като запозна 

присъстващите членове на комисията със съдържанието на Заповед №РД-04-495 от 

08.09.2017 г. на Кмета на Община Костенец и със съдържанието на входящия регистър на 

офертите, неделима част от същата Заповед, с цел запознаване със списъка с участниците, 

подали оферти за участие в процедурата.  



След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с името на 

участника в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за 

липса на конфликт с участника, в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от Закона 

за обществените поръчки. 

 Съгласно съставеният от отдел „Деловодство” на Община Костенец, на основание 

чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Протокол 

№12-18 от 08.09.2017 г., в определения срок е постъпила една оферта за участие в 

обществената поръчка. 

Отварянето на офертата е публично. В залата нямаше участници в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за подадени оферти следните 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

1. Регистрирана оферта по обществената поръчка – 1 /един/ бр., както следва: 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. „Силва 2003“ ООД  92-С-132 05.09.2017 г. 13.40 ч. 

2. Подадената оферта е постъпила в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представения плик е с ненарушена цялост. 

 След като установи редовността на постъпването на офертата, комисията пристъпи 

към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложението на 

участника.  

 Офертата се отвори, като последователно се изпълниха следващите действия. 

1. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри" и установи наличието на такъв при участника. 

2. Трима членове на комисията положиха подписите си на плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри", след което същия бе прибран на съхранение.  

3. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на 

участника, в изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

4. Комисията оповести документите съдържащи се в плика на участника. 

 

С извършването на описаните по-горе действия приключи първия етап от 

заседанието на комисията. 

 

Етап ІІ 

Комисията в закрито заседание проведено същия ден в 14.30 часа, разгледа 

документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира следното: 

За участието в обществена поръчка с предмет: „Изработване на горскостопански 

план за горските територии собственост на община Костенец, в териториалният обхват на 

ТП „ДГС Костенец“, в постъпилата оферта от участника се установи следното:  

 „Силва 2003“ ООД, с ЕИК 203432847, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Надежда, п.код 1220, ул. 

Илинденско въстание 34, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел.: 0887/939710, електронна поща: 

silva@bgforest.com, представлявано от Пламен Стефанов Драголов – Управител. 

 Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор.  



Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

Р Е Ш И : 

Допуска до разглеждане на техническото предложение в офертата на участник, 

който отговаря на изискванията за подбор, както следва: 

„Силва 2003“ ООД, с ЕИК 203432847 

 

Етап ІІІ 

Комисията разгледа техническото предложение в офертата на допуснатия участник. 

При преглед на техническото предложение на участника „Силва 2003“ ООД 

комисията установи, че същото е изготвено и подадено по образеца приложен в 

документацията за участие, като участника прави следните обвързващи предложения: 

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията 

на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, 

правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

2. Съгласен е да изпълни поръчката в срока, посочен от възложителя - до 

31.12.2018 г. 

3.  Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни 

изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя. 

Комисията приема, че техническото предложение на участника е изготвено и 

съответства на изискванията на възложителя. 

Комисията допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” участника 

„Силва 2003“ ООД.   

След като комисията единодушно реши, че представеното „Техническо 

предложение” от допуснатия до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” 

участник отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за 

участие, същата на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки определи място, дата и час за ново публично заседание, на което 

да бъде отворен плика с ценовото предложение на участника, а именно – 25.09.2017 г. от 

14.00 часа, в Голяма заседателна зала на Общински съвет, на 4 етаж в административната 

сграда на община Костенец на адрес: гр.Костенец, община Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. 

Така определените дата, час и място да бъдат доведени до знанието на участника в 

процедурата.  

  

Етап ІV 

На 25.09.2017 г., в 14.00 часа, в сградата на община Костенец се свика комисията, 

за да разгледа плик „Предлагани ценови параметри”, оцени и класира офертите на 

участниците в откритата процедура, в състав:.  

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”;  

 2. инж.Георги Ангелов Янков – заместник-директор на Общинско предприятие 

„Общински гори и земи в горски фонд“.  

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки, на заседанието няма представител на участника и на 

средствата за масово осведомяване.  

В съответствие с чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, Председателят на комисията отвори и оповести, ценовото 

предложение на допуснатия участник „Силва 2003“ ООД. 

При отварянето бе оповестена следната цена, предложена от допуснатия участник:     

Участник Ценово предложение в лева без ДДС 

„Силва 2003“ ООД 41 300.00 лв. /четиридесет и една хиляди и триста лева/ 



С отварянето на цената приключи публичната част от заседанието на 

Комисията. 

В закрито заседание комисията провери дали ценовото предложение на допуснатия 

участник е подготвено и представено в съответствие с изискванията на Документацията за 

участие в процедурата.  

 След извършената проверка, комисията пристъпи към класирането на офертата по 

критерий за оценка „най-ниска цена” - предложена от участника крайна цена в лева без 

ДДС за изпълнение на поръчката.  

Предвид така констатираната предложена цена от плик „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатия участник, в резултат на прилагане на критерий за оценка „най-

ниска цена” на офертата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Изработване на горскостопански план за горските територии собственост на 

община Костенец, в териториалният обхват на ТП „ДГС Костенец“, открита с 

Решение №РД-04-396 от 19.07.2017 г. на Кмета на община Костенец, на основание чл. 58, 

ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки комисията 

единодушно определи за спечелил процедурата участника: 

  „Силва 2003“ ООД, с ЕИК 203432847. 

 

Предвид така получените резултати в обществена поръчка с предмет: 

„Изработване на горскостопански план за горските територии собственост на 

община Костенец, в териториалният обхват на ТП „ДГС Костенец“, открита с 

Решение №РД-04-396 от 19.07.2017 г. на Кмета на община Костенец, комисията предлага 

на възложителя да сключи договор за изпълнение с участника:  

„Силва 2003“ ООД, с ЕИК 203432847, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Надежда, п.код 1220, ул. 

Илинденско въстание 34, вх. А, ет. 2, ап. 4, тел.: 0887/939710, електронна поща: 

silva@bgforest.com, представлявано от Пламен Стефанов Драголов – Управител.  

 

Настоящият ДОКЛАД, ведно с ПРОТОКОЛ 1 и ПРОТОКОЛ 2,  изготвени в хода 

на работата на комисията и цялата документация за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на горскостопански план за 

горските територии собственост на община Костенец, в териториалният обхват на 

ТП „ДГС Костенец“, открита с Решение №РД-04-396 от 19.07.2017 г. на Кмета на 

община Костенец, на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 60, 

ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, се 

предоставя на възложителя за утвърждаване.  

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Протокол 1, Протокол 2 и документацията по обществената 

поръчка, заедно с подадената от участника оферта.  

 

  

КОМИСИЯ: 

Председател: 

  Георги Янакиев  .............../П/.................... 

      

 и членове:  

  Виолетка Нейчева                ............/П/........................  

 

  

инж.Георги Янков      .........../П/..........................  

 

 

Дата: 26.09.2017 г. 


