
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                

тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                                                                                                                            

……………………….........................................................……………………………… 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 240/28.06.2018 г. 

за класиране на кандидатите и определяне на купувач за Обект № 1 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №224 /07.06.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 от  Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.)- 

(Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 26.06.2018г. , назначена със Заповед  №236/26.06.2018г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба за провеждане на явен търг  за „Продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2018 год. от държавни горски  територии намиращи се в обхвата на дейност на  ТП 

ДЛС Шерба към СИДП ДП Шумен,  обявен със Заповед  №214/08.06.2018г.на 

Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №224 /07.06.2018г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен . 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

за участие за Обект №1 по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №4 – вх. №1649/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.35 часа  

„Лесо Трейд” ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, ул.“Ген. 

Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

            Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

  кандидат №10 – вх. №1657/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.14 часа  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
           Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

 

 

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


ІІ.РЕШИХ: 

Кандидатът „Лесо Трейд” ЕООД   се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Шери Ю“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от проведения явен 

търг , отразени в протокол на комисията от 26.06.2018г. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЗА КУПУВАЧ за Обект №1 , с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 1981 

, с начална цена   – 123572,50  лв без ДДС и стъпка на наддаване – 1235,73  лева 

 

 Лесо Трейд” ЕООД  , седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.“Ген. Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД) 

при цена: 124808,23  лв без ДДС /сто двадесет и четири хиляди осемстотин и осем 

лева и двадесет и три ст / лв без ДДС 

  

 Класиран на второ място:  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД) по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

при цена: 123572,50  лв без ДДС /сто двадесет и три хиляди петстотин седемдесет и 

два  лева и петдесет ст / лв без ДДС 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
4.С настоящата заповед закривам явния търг  за Обект №1  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 

4.1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен,  или по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на 

ТП „ДЛС Шерба”. 



4.2.2.Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в 7- 

дневен срок, считано от влизане в сила  на настоящата заповед. 

4.3. При сключването на договора , купувачът да представи следните 

доказателства: удостоверение от органите на НАП , че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата на търга цена; свидетелство за 

съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца; 

документ от „СИДП” ДП Шумен, удостоверяващ , че участникът няма непогасени 

задължения към „СИДП” ДП Шумен и неговите поделения. 

4.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. 

директора на ТП ДЛС Шерба – (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД). 

 

 

ДИРЕКТОР /п/ печат 

НА ТП ДЛС ШЕРБА 
(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)                                                                                   

 

 

 
Изготвил:/п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил:/п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                

тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                                                                                                                            

……………………….........................................................……………………………… 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 241/28.06.2018 г. 

за класиране на кандидатите и определяне на купувач за Обект № 2 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №224 /07.06.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 от  Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.)- 

(Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 26.06.2018г. , назначена със Заповед  №236/26.06.2018г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба за провеждане на явен търг  за „Продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2018 год. от държавни горски  територии намиращи се в обхвата на дейност на  ТП 

ДЛС Шерба към СИДП ДП Шумен,  обявен със Заповед  №214/08.06.2018г.на 

Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №224 /07.06.2018г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен . 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

за участие за Обект №2 по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №4 – вх. №1649/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.35 часа  

„Лесо Трейд” ЕООД  , седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.“Ген. Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД) 

            Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

  кандидат №10 – вх. №1657/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.14 часа  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
           Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

 

 

 

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


ІІ.РЕШИХ: 

Кандидатът „Лесо Трейд” ЕООД   се е придържал към изискванията на ТП                    

ДЛС Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи, обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Шери Ю“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП                     

ДЛС Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи, обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от проведения явен 

търг , отразени в протокол на комисията от 26.06.2018г. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА КУПУВАЧ за Обект №2 , с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м. -        

1711, с начална цена   – 96028,00  лв без ДДС и стъпка на наддаване – 960,28  лева 

 „Лесо Трейд” ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.“Ген. Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД) 

при цена: 96988,28  лв без ДДС /деветдесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и 

осем  лева и двадесет и осем ст / лв без ДДС 

  

 Класиран на второ място:  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД) по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

при цена: 96028,00  лв без ДДС /деветдесет и шест  хиляди и двадесет и осем  лева / 

лв без ДДС 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
4.С настоящата заповед закривам явния търг  за Обект №2  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 

4.1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен,  или по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на 

ТП „ДЛС Шерба”. 



4.2.2.Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в 7- 

дневен срок, считано от влизане в сила  на настоящата заповед. 

4.3. При сключването на договора, купувачът да представи следните доказателства: 

удостоверение от органите на НАП, че кандидатът няма парични задължения към 

държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган ; документ за 

внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 5% от достигнатата на търга цена; свидетелство за съдимост на физическото 

лице или на членовете на управителните органи на търговеца; документ от „СИДП” ДП 

Шумен, удостоверяващ, че участникът няма непогасени задължения към „СИДП” ДП 

Шумен и неговите поделения. 

4.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. 

директора на ТП ДЛС Шерба – (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД). 

 

 
(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР /П/ ПЕЧАТ 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 

 
Изготвил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил:/п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                

тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                                                                                                                            

……………………….........................................................……………………………… 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 242/28.06.2018г. 

за класиране на кандидатите и определяне на купувач за Обект № 3 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №224 /07.06.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 от  Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.)- 

(Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 26.06.2018г. , назначена със Заповед  №236/26.06.2018г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба за провеждане на явен търг  за „Продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2018 год. от държавни горски  територии намиращи се в обхвата на дейност на  ТП 

ДЛС Шерба към СИДП ДП Шумен,  обявен със Заповед  №214/08.06.2018г.на 

Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №224 /07.06.2018г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен . 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

за участие за Обект №3 по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №4 – вх. №1649/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.35 часа  

„Лесо Трейд” ЕООД , седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.“Ген. Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД) 

            Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

  кандидат №10 – вх. №1657/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.14 часа  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
           Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 
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ІІ.РЕШИХ: 

Кандидатът „Лесо Трейд” ЕООД   се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Шери Ю“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от проведения явен 

търг , отразени в протокол на комисията от 26.06.2018г. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА КУПУВАЧ за Обект №3 , с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 2056 

, с начална цена   – 117457,00  лв без ДДС и стъпка на наддаване – 1174,57  лева 

 „Лесо Трейд” ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.“Ген. Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД) 

при цена: 118631,57  лв без ДДС /сто и осемнадесет хиляди шестотин тридесет и 

един лева и петдесет и седем ст / лв без ДДС 

  

 Класиран на второ място:  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

при цена: 117457,00  лв без ДДС /сто и седемнадесет хиляди четиристотин петдесет 

и седем лева/ лв без ДДС 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
4.С настоящата заповед закривам явния търг  за Обект №3  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 

4.1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен,  или по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на 

ТП „ДЛС Шерба”. 



4.2.2.Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в 7- 

дневен срок, считано от влизане в сила  на настоящата заповед. 

4.3. При сключването на договора, купувачът да представи следните доказателства: 

удостоверение от органите на НАП, че кандидатът няма парични задължения към 

държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган ; документ за 

внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 5% от достигнатата на търга цена; свидетелство за съдимост на физическото 

лице или на членовете на управителните органи на търговеца; документ от „СИДП” ДП 

Шумен, удостоверяващ , че участникът няма непогасени задължения към „СИДП” ДП 

Шумен и неговите поделения. 

4.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на                                

Зам. директора на ТП ДЛС Шерба – (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД). 

 

 

 
(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР /П/ ПЕЧАТ 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 

 
Изготвил:/п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил:/п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                

тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                                                                                                                            

……………………….........................................................……………………………… 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 243/28.06.2018 г. 

за класиране на кандидатите и определяне на купувач за Обект № 4 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №224 /07.06.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 от  Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.)- 

(Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 26.06.2018г. , назначена със Заповед  №236/26.06.2018г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба за провеждане на явен търг  за „Продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2018 год. от държавни горски  територии намиращи се в обхвата на дейност на  ТП 

ДЛС Шерба към СИДП ДП Шумен,  обявен със Заповед  №214/08.06.2018г.на 

Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №224 /07.06.2018г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен . 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

за участие за Обект №4 по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №4 – вх. №1649/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.35 часа  

„Лесо Трейд” ЕООД  , седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.“Ген. Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД) 

            Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

кандидат №9 – вх. №1655/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.13 часа  

          „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект № 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

  кандидат №10 – вх. №1657/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.14 часа  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 
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2 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
           Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

Кандидатът „Лесо Трейд” ЕООД   се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Експрес лес“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Шери Ю“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от проведения явен 

търг , отразени в протокол на комисията от 26.06.2018г. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА КУПУВАЧ за Обект №4, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 2013 , 

с начална цена   – 113820,50  лв без ДДС и стъпка на наддаване – 1138,21  лева 

    „Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) по пълномощие представлявано от Величко Юлианов 

Димитров, съгласно плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ 

нотариална дейност при община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

при цена: 114958,71  лв без ДДС /сто и четиринадесет хиляди деветстотин петдесет 

и осем лева и седемдесет и една ст / лв без ДДС 

  

 Класиран на второ място:  

          „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

при цена: 113820,50  лв без ДДС /сто и тринадесет хиляди осемстотин и двадесет 

лева и петдесет ст/ лв без ДДС 

 

 

 

 



 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
4.С настоящата заповед закривам явния търг  за Обект №4  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 

4.1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен,  или по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на 

ТП „ДЛС Шерба”. 

4.2.2.Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в 7- 

дневен срок, считано от влизане в сила  на настоящата заповед. 

4.3. При сключването на договора , купувачът да представи следните 

доказателства: удостоверение от органите на НАП , че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата на търга цена; свидетелство за 

съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца; 

документ от „СИДП” ДП Шумен, удостоверяващ , че участникът няма непогасени 

задължения към „СИДП” ДП Шумен и неговите поделения. 

4.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на                              

зам. директора на ТП ДЛС Шерба – (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД). 

 

 
(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР /П/ ПЕЧАТ 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 

 
Изготвил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                

тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                                                                                                                            

……………………….........................................................……………………………… 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 244/28.06.2018г. 

за класиране на кандидатите и определяне на купувач за Обект № 5 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №224 /07.06.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 от  Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.)- 

(Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 26.06.2018г. , назначена със Заповед  №236/26.06.2018г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба за провеждане на явен търг  за „Продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2018 год. от държавни горски  територии намиращи се в обхвата на дейност на  ТП 

ДЛС Шерба към СИДП ДП Шумен,  обявен със Заповед  №214/08.06.2018г.на 

Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №224 /07.06.2018г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен . 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

за участие за Обект №5 по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №4 – вх. №1649/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.35 часа  

„Лесо Трейд” ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, ул.“Ген. 

Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

            Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

кандидат №6 – вх. №1652/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.23 часа  

           „Лесгруп БГ” ЕООД  , седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Тича“ №35, ЕИК 200211088, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект №5, 6, 7, 9 и 12  ТП ДЛС Шерба 

кандидат №8 – вх. №1654/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.05 часа  

  „Хримацвет” ООД  , седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, 

ул.“Шипка“ №10, ЕИК 200840316, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от 

ЗЗЛД) 

             Кандидатът участва за Обект №5 и 8 ТП ДЛС Шерба 
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кандидат №9 – вх. №1655/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.13 часа  

          „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект № 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

  кандидат №10 – вх. №1657/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.14 часа  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
           Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

Кандидатът „Лесо Трейд” ЕООД   се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Лесгруп БГ” ЕООД  се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Хримацвет” ООД  се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Експрес лес“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Шери Ю“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от проведения явен 

търг , отразени в протокол на комисията от 26.06.2018г. 

 



ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЗА КУПУВАЧ за Обект №5, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 2058 , с 

начална цена   – 98614,00  лв без ДДС и стъпка на наддаване – 986,14  лева 

 „Хримацвет” ООД , седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, 

ул.“Шипка“ №10, ЕИК 200840316, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от 

ЗЗЛД) 

при цена: 99600,14  лв без ДДС /деветдесет и девет хиляди и шестотин лева и 

четиринадесет ст / лв без ДДС 

  

 Класиран на второ място след проведен жребий:  

          „Лесгруп БГ” ЕООД  , седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Тича“ №35, ЕИК 200211088, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

         при цена: 98614,00  лв без ДДС /деветдесет и осем хиляди шестотин и 

четиринадесет лева / лв без ДДС 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
4.С настоящата заповед закривам явния търг  за Обект №5  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 

4.1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен,  или по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на 

ТП „ДЛС Шерба”. 

4.2.2.Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в 7- 

дневен срок, считано от влизане в сила  на настоящата заповед. 

4.3. При сключването на договора , купувачът да представи следните 

доказателства: удостоверение от органите на НАП , че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата на търга цена; свидетелство за 

съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца; 

документ от „СИДП” ДП Шумен, удостоверяващ , че участникът няма непогасени 

задължения към „СИДП” ДП Шумен и неговите поделения. 

4.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. 

директора на ТП ДЛС Шерба – (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД). 

 
(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР /П/ ПЕЧАТ 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 
Изготвил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                

тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                                                                                                                            

……………………….........................................................……………………………… 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 245/28.06.2018 г. 

за класиране на кандидатите и определяне на купувач за Обект № 6 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №224 /07.06.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 от  Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.)- 

(Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 26.06.2018г. , назначена със Заповед  №236/26.06.2018г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба за провеждане на явен търг  за „Продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2018 год. от държавни горски  територии намиращи се в обхвата на дейност на  ТП 

ДЛС Шерба към СИДП ДП Шумен,  обявен със Заповед  №214/08.06.2018г.на 

Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №224 /07.06.2018г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен . 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

за участие за Обект №6 по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №4 – вх. №1649/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.35 часа  

„Лесо Трейд” ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, ул.“Ген. 

Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

            Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

кандидат №6 – вх. №1652/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.23 часа  

           „Лесгруп БГ” ЕООД  , седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Тича“ №35, ЕИК 200211088, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект №5, 6, 7, 9 и 12  ТП ДЛС Шерба 

кандидат №9 – вх. №1655/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.13 часа  

          „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект № 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 
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  кандидат №10 – вх. №1657/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.14 часа  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
           Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

Кандидатът „Лесо Трейд” ЕООД   се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Лесгруп БГ” ЕООД  се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Експрес лес“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Шери Ю“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от проведения явен 

търг , отразени в протокол на комисията от 26.06.2018г. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЗА КУПУВАЧ за Обект №6, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 931 , с 

начална цена   – 49780,50  лв без ДДС и стъпка на наддаване – 497,81  лева 

 „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от управител 
(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

при цена: 50278,31  лв без ДДС /петдесет хиляди двеста седемдесет и осем лева и 

тридесет и една ст / лв без ДДС  

 Класиран на второ място:  

          „Лесгруп БГ” ЕООД  , седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Тича“ №35, ЕИК 200211088, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 



         при цена: 49780,50  лв без ДДС /четиридесет и девет хиляди седемстотин и 

осемдесет лева и петдесет ст / лв без ДДС 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
4.С настоящата заповед закривам явния търг  за Обект №6  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 

4.1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен,  или по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на 

ТП „ДЛС Шерба”. 

4.2.2.Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в 7- 

дневен срок, считано от влизане в сила  на настоящата заповед. 

4.3. При сключването на договора , купувачът да представи следните 

доказателства: удостоверение от органите на НАП , че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата на търга цена; свидетелство за 

съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца; 

документ от „СИДП” ДП Шумен, удостоверяващ , че участникът няма непогасени 

задължения към „СИДП” ДП Шумен и неговите поделения. 

4.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. 

директора на ТП ДЛС Шерба – (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД). 

 
(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР  /П/ ПЕЧАТ 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 

 
Изготвил:/п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                

тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                                                                                                                            

……………………….........................................................……………………………… 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 246/28.06.2018 г. 

за класиране на кандидатите и определяне на купувач за Обект № 7 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №224 /07.06.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 от  Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.)- 

(Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 26.06.2018г. , назначена със Заповед  №236/26.06.2018г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба за провеждане на явен търг  за „Продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2018 год. от държавни горски  територии намиращи се в обхвата на дейност на  ТП 

ДЛС Шерба към СИДП ДП Шумен,  обявен със Заповед  №214/08.06.2018г.на 

Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №224 /07.06.2018г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен . 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

за участие за Обект №7 по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №3 – вх. №1644/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.00 часа  

           „Боаз 71“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна, ул. „Орлов камък“ №68, ЕИК 203826930, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
Кандидатът участва за Обект №7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

кандидат №4 – вх. №1649/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.35 часа  

 „Лесо Трейд” ЕООД  , седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.“Ген. Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД) 

            Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

кандидат №6 – вх. №1652/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.23 часа  

           „Лесгруп БГ” ЕООД  , седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Тича“ №35, ЕИК 200211088, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект №5, 6, 7, 9 и 12  ТП ДЛС Шерба 

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


кандидат №7 – вх. №1653/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.58 часа  

            „Пал ойл“ ООД, седалище и адрес на управление: с.Рудник, общ.Долни чифлик, 

обл.Варна, ЕИК 103528491, представлявано от управители заедно и поотделно - 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)и (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект №7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

кандидат №9 – вх. №1655/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.13 часа  

          „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект № 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

  кандидат №10 – вх. №1657/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.14 часа  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
           Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

Кандидатът „Боаз 71“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба  

и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в заповедта за 

откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Кандидатът „Лесо Трейд” ЕООД   се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Лесгруп БГ” ЕООД  се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Пал ойл“ ООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба  

и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в заповедта за 

откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Кандидатът „Експрес лес“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 



за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Шери Ю“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от проведения явен 

търг , отразени в протокол на комисията от 26.06.2018г. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЗА КУПУВАЧ за Обект №7, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 928 , с 

начална цена   – 51836,00  лв без ДДС и стъпка на наддаване – 518,36  лева 

 

     „Пал ойл“ ООД, седалище и адрес на управление: с.Рудник, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна, ЕИК 103528491, представлявано от управители заедно и поотделно - 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)и (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

при цена: 52354,36  лв без ДДС /петдесет и две хиляди и триста петдесет и четири 

лева и тридесет и шест ст / лв без ДДС 

  

 Класиран на второ място след проведен жребий:  

          „Боаз 71“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна, ул. „Орлов камък“ №68, ЕИК 203826930, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

         при цена: 51836,00  лв без ДДС /петдесет и една хиляди осемстотин тридесет и 

шест лева / лв без ДДС 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
4.С настоящата заповед закривам явния търг  за Обект №7  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 

4.1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен,  или по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на 

ТП „ДЛС Шерба”. 

4.2.2.Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в 7- 

дневен срок, считано от влизане в сила  на настоящата заповед. 

4.3. При сключването на договора , купувачът да представи следните 

доказателства: удостоверение от органите на НАП , че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата на търга цена; свидетелство за 

съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца; 



документ от „СИДП” ДП Шумен, удостоверяващ , че участникът няма непогасени 

задължения към „СИДП” ДП Шумен и неговите поделения. 

4.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на                               

зам. директора на ТП ДЛС Шерба – (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД). 

 
(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР /П/ ПЕЧАТ 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 

 
Изготвил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 
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ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                

тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                                                                                                                            

……………………….........................................................……………………………… 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 247/28.06.2018 г. 

за класиране на кандидатите и определяне на купувач за Обект № 8 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №224 /07.06.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 от  Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.)- 

(Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 26.06.2018г. , назначена със Заповед  №236/26.06.2018г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба за провеждане на явен търг  за „Продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2018 год. от държавни горски  територии намиращи се в обхвата на дейност на  ТП 

ДЛС Шерба към СИДП ДП Шумен,  обявен със Заповед  №214/08.06.2018г.на 

Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №224 /07.06.2018г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен . 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

за участие за Обект №8 по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №3 – вх. №1644/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.00 часа  

           „Боаз 71“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна, ул. „Орлов камък“ №68, ЕИК 203826930, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
Кандидатът участва за Обект №7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

кандидат №4 – вх. №1649/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.35 часа  

 „Лесо Трейд” ЕООД  , седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.“Ген. Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД) 

            Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

кандидат №5 – вх. №1651/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.10 часа  
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  „Господинов” ООД, седалище и адрес на управление: гр.Бяла, обл.Варна, 

ул.”Бр.Господинови”  №13, ЕИК 103276318, представлявано от Управител- (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД)            Кандидатът участва за Обект №8, 9 и 10, ТП ДЛС Шерба 

 

кандидат №7 – вх. №1653/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.58 часа  

            „Пал ойл“ ООД, седалище и адрес на управление: с.Рудник, общ.Долни чифлик, 

обл.Варна, ЕИК 103528491, представлявано от управители заедно и поотделно - 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)и (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект №7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

кандидат №8 – вх. №1654/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.05 часа  

  „Хримацвет” ООД  , седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, 

ул.“Шипка“ №10, ЕИК 200840316, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от 

ЗЗЛД) 

             Кандидатът участва за Обект №5 и 8 ТП ДЛС Шерба 

кандидат №9 – вх. №1655/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.13 часа  

          „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект № 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

  кандидат №10 – вх. №1657/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.14 часа  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
           Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

Кандидатът „Боаз 71“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба  

и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в заповедта за 

откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Кандидатът „Лесо Трейд” ЕООД   се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Господинов” ООД  се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 



Кандидатът „Пал ойл“ ООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба  

и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в заповедта за 

откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Кандидатът „Хримацвет” ООД  се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Експрес лес“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Шери Ю“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от проведения явен 

търг , отразени в протокол на комисията от 26.06.2018г. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЗА КУПУВАЧ за Обект №8, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 1065 , с 

начална цена   – 58068,00  лв без ДДС и стъпка на наддаване – 580,68  лева 

 

         „Боаз 71“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, 

общ.Долни чифлик, обл.Варна, ул. „Орлов камък“ №68, ЕИК 203826930, представлявано 

от управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

при цена: 66778,20  лв без ДДС /шестдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет 

и осем лева и двадесет ст / лв без ДДС 

  

 Класиран на второ място:  

           „Хримацвет” ООД  , седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, 

ул.“Шипка“ №10, ЕИК 200840316, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от 

ЗЗЛД) 
         при цена: 66197,52  лв без ДДС /шестдесет и шест  хиляди сто деветдесет и седем 

лева и петдесет и две ст / лв без ДДС 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
4.С настоящата заповед закривам явния търг  за Обект №8  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 



4.1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен,  или по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на 

ТП „ДЛС Шерба”. 

4.2.2.Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в 7- 

дневен срок, считано от влизане в сила  на настоящата заповед. 

4.3. При сключването на договора , купувачът да представи следните 

доказателства: удостоверение от органите на НАП , че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата на търга цена; свидетелство за 

съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца; 

документ от „СИДП” ДП Шумен, удостоверяващ , че участникът няма непогасени 

задължения към „СИДП” ДП Шумен и неговите поделения. 

4.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. 

директора на ТП ДЛС Шерба – (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД). 

 
(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР /П/ ПЕЧАТ 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 

 
Изготвил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил:/п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                

тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                                                                                                                            

……………………….........................................................……………………………… 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 248/28.06.2018 г. 

за класиране на кандидатите и определяне на купувач за Обект № 9 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №224 /07.06.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 от  Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.)- 

(Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 26.06.2018г. , назначена със Заповед  №236/26.06.2018г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба за провеждане на явен търг  за „Продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2018 год. от държавни горски  територии намиращи се в обхвата на дейност на  ТП 

ДЛС Шерба към СИДП ДП Шумен,  обявен със Заповед  №214/08.06.2018г.на 

Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №224 /07.06.2018г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен . 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

за участие за Обект №9 по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №3 – вх. №1644/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.00 часа  

           „Боаз 71“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна, ул. „Орлов камък“ №68, ЕИК 203826930, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
Кандидатът участва за Обект №7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

кандидат №4 – вх. №1649/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.35 часа  

 „Лесо Трейд” ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.“Ген. Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД) 

            Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

кандидат №5 – вх. №1651/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.10 часа  

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


  „Господинов” ООД, седалище и адрес на управление: гр.Бяла, обл.Варна, 

ул.”Бр.Господинови”  №13, ЕИК 103276318, представлявано от Управител- (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД)            Кандидатът участва за Обект №8, 9 и 10, ТП ДЛС Шерба 

кандидат №6 – вх. №1652/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.23 часа  

           „Лесгруп БГ” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Тича“ №35, ЕИК 200211088, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект №5, 6, 7, 9 и 12  ТП ДЛС Шерба 

кандидат №7 – вх. №1653/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.58 часа  

            „Пал ойл“ ООД, седалище и адрес на управление: с.Рудник, общ.Долни чифлик, 

обл.Варна, ЕИК 103528491, представлявано от управители заедно и поотделно - 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)и (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект №7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

кандидат №9 – вх. №1655/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.13 часа  

          „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект № 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

  кандидат №10 – вх. №1657/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.14 часа  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
           Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

Кандидатът „Боаз 71“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба  

и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в заповедта за 

откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Кандидатът „Лесо Трейд” ЕООД   се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Господинов” ООД  се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Лесгруп БГ” ЕООД  се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 



заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

 

Кандидатът „Пал ойл“ ООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба  

и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в заповедта за 

откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Кандидатът „Експрес лес“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Шери Ю“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от проведения явен 

търг , отразени в протокол на комисията от 26.06.2018г. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЗА КУПУВАЧ за Обект №9, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 1090 , с 

начална цена   – 51541,50  лв без ДДС и стъпка на наддаване – 515,42  лева 

 

         „Лесгруп БГ” ЕООД  , седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Тича“ №35, ЕИК 200211088, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

при цена: 63911,58  лв без ДДС /шестдесет и три хиляди деветстотин и единадесет  

лева и петдесет и осем ст / лв без ДДС 

  

 Класиран на второ място:  

           „Боаз 71“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна, ул. „Орлов камък“ №68, ЕИК 203826930, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

         при цена: 63396,16  лв без ДДС /шестдесет и три  хиляди триста деветдесет и шест  

лева и шестдесет ст / лв без ДДС 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
4.С настоящата заповед закривам явния търг  за Обект №9  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 

4.1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 



4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен,  или по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на 

ТП „ДЛС Шерба”. 

4.2.2.Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в 7- 

дневен срок, считано от влизане в сила  на настоящата заповед. 

4.3. При сключването на договора , купувачът да представи следните 

доказателства: удостоверение от органите на НАП , че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата на търга цена; свидетелство за 

съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца; 

документ от „СИДП” ДП Шумен, удостоверяващ , че участникът няма непогасени 

задължения към „СИДП” ДП Шумен и неговите поделения. 

4.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. 

директора на ТП ДЛС Шерба – (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД). 

 
(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР /П/ ПЕЧАТ 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 

 
Изготвил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                

тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                                                                                                                            

……………………….........................................................……………………………… 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 249/28.06.2018г. 

за класиране на кандидатите и определяне на купувач за Обект № 10 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №224 /07.06.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 от  Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.)- 

(Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 26.06.2018г. , назначена със Заповед  №236/26.06.2018г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба за провеждане на явен търг  за „Продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2018 год. от държавни горски  територии намиращи се в обхвата на дейност на  ТП 

ДЛС Шерба към СИДП ДП Шумен,  обявен със Заповед  №214/08.06.2018г.на 

Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №224 /07.06.2018г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен . 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

за участие за Обект №10 по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №3 – вх. №1644/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.00 часа  

           „Боаз 71“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна, ул. „Орлов камък“ №68, ЕИК 203826930, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
Кандидатът участва за Обект №7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

кандидат №4 – вх. №1649/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.35 часа  

 „Лесо Трейд” ЕООД  , седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.“Ген. Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД) 

            Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

кандидат №5 – вх. №1651/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.10 часа  

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


  „Господинов” ООД  , седалище и адрес на управление: гр.Бяла, обл.Варна, 

ул.”Бр.Господинови”  №13, ЕИК 103276318, представлявано от Управител- (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД)            Кандидатът участва за Обект №8, 9 и 10, ТП ДЛС Шерба 

кандидат №7 – вх. №1653/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.58 часа  

            „Пал ойл“ ООД, седалище и адрес на управление: с.Рудник, общ.Долни чифлик, 

обл.Варна, ЕИК 103528491, представлявано от управители заедно и поотделно - 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)и (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект №7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

кандидат №9 – вх. №1655/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.13 часа  

          „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект № 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

  кандидат №10 – вх. №1657/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.14 часа  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
           Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

Кандидатът „Боаз 71“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба  

и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в заповедта за 

откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Кандидатът „Лесо Трейд” ЕООД   се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Господинов” ООД  се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Пал ойл“ ООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба  

и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в заповедта за 

откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Кандидатът „Експрес лес“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 



заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Шери Ю“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от проведения явен 

търг , отразени в протокол на комисията от 26.06.2018г. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЗА КУПУВАЧ за Обект №10, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 946 , с 

начална цена   – 41470,50  лв без ДДС и стъпка на наддаване – 414,71  лева 

 

         „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

при цена: 41885,21  лв без ДДС /четиридесет и една хиляди осемстотин осемдесет и 

пет лева и двадесет и една ст / лв без ДДС 

  

 Класиран на второ място след проведен жребий:  

  „Господинов” ООД  , седалище и адрес на управление: гр.Бяла, обл.Варна, 

ул.”Бр.Господинови”  №13, ЕИК 103276318, представлявано от Управител- (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД)         при цена: 41470,50  лв без ДДС /четиридесет и една  хиляди 

четиристотин и седемдесет   лева и петдесет ст / лв без ДДС 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
4.С настоящата заповед закривам явния търг  за Обект №10  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 

4.1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен,  или по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на 

ТП „ДЛС Шерба”. 

4.2.2.Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в 7- 

дневен срок, считано от влизане в сила  на настоящата заповед. 

4.3. При сключването на договора , купувачът да представи следните 

доказателства: удостоверение от органите на НАП , че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата на търга цена; свидетелство за 



съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца; 

документ от „СИДП” ДП Шумен, удостоверяващ , че участникът няма непогасени 

задължения към „СИДП” ДП Шумен и неговите поделения. 

4.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. 

директора на ТП ДЛС Шерба – (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД). 

 

 
(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР /П/ ПЕЧАТ 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 

 
Изготвил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                

тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                                                                                                                            

……………………….........................................................……………………………… 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 250/28.06.2018 г. 

за класиране на кандидатите и определяне на купувач за Обект № 11 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №224 /07.06.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 от  Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.)- 

(Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 26.06.2018г. , назначена със Заповед  №236/26.06.2018г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба за провеждане на явен търг  за „Продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2018 год. от държавни горски  територии намиращи се в обхвата на дейност на  ТП 

ДЛС Шерба към СИДП ДП Шумен,  обявен със Заповед  №214/08.06.2018г.на 

Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №224 /07.06.2018г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен . 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

за участие за Обект №11 по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат № 1 – вх. №1642/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 11.25 часа  

          ЕТ „Лес 2002- Деан Радичков“, седалище и адрес на управление: с.Ново 

Оряхово, общ.Долни чифлик, обл.Варна, ЕИК  103872325, представлявано от 

Управител- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект №11, ТП ДЛС Шерба 

кандидат №3 – вх. №1644/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.00 часа  

           „Боаз 71“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна, ул. „Орлов камък“ №68, ЕИК 203826930, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
Кандидатът участва за Обект №7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

кандидат №4 – вх. №1649/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.35 часа  

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


 „Лесо Трейд” ЕООД  , седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.“Ген. Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД) 

            Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

кандидат №7 – вх. №1653/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.58 часа  

            „Пал ойл“ ООД, седалище и адрес на управление: с.Рудник, общ.Долни чифлик, 

обл.Варна, ЕИК 103528491, представлявано от управители заедно и поотделно - 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)и (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект №7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

кандидат №9 – вх. №1655/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.13 часа  

          „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект № 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

  кандидат №10 – вх. №1657/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.14 часа  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
           Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

Кандидатът ЕТ „Лес 2002- Деан Радичков“се е придържал към изискванията на 

ТП ДЛС Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Боаз 71“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба  

и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в заповедта за 

откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Кандидатът „Лесо Трейд” ЕООД   се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Пал ойл“ ООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба  

и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в заповедта за 

откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 



Кандидатът „Експрес лес“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Шери Ю“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от проведения явен 

търг , отразени в протокол на комисията от 26.06.2018г. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЗА КУПУВАЧ за Обект №11, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 439 , с 

начална цена   – 23313,00  лв без ДДС и стъпка на наддаване – 233,13  лева 

ЕТ „Лес 2002- Деан Радичков“, седалище и адрес на управление: с.Ново Оряхово, 

общ.Долни чифлик, обл.Варна, ЕИК  103872325, представлявано от Управител- (Заличено 

на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)при цена: 23546,13  лв без ДДС /двадесет и три хиляди петстотин 

четиридесет и шест лева и тринадесет ст / лв без ДДС 

  

 Класиран на второ място:  

             „Боаз 71“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна, ул. „Орлов камък“ №68, ЕИК 203826930, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

    при цена: 23313,00  лв без ДДС /двадесет и три  хиляди триста и тринадесет лева 

/ лв без ДДС 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
4.С настоящата заповед закривам явния търг  за Обект №11  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 

4.1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен,  или по реда на 

чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на 

ТП „ДЛС Шерба”. 

4.2.2.Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в                       

7- дневен срок, считано от влизане в сила  на настоящата заповед. 

4.3. При сключването на договора, купувачът да представи следните доказателства: 

удостоверение от органите на НАП, че кандидатът няма парични задължения към 

държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган ; документ за 

внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за изпълнение на договора в 



размер на 5% от достигнатата на търга цена; свидетелство за съдимост на физическото 

лице или на членовете на управителните органи на търговеца; документ от „СИДП” ДП 

Шумен, удостоверяващ , че участникът няма непогасени задължения към „СИДП” ДП 

Шумен и неговите поделения. 

4.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. 

директора на ТП ДЛС Шерба – (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

 
(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР /П/ ПЕЧАТ 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 

 
Изготвил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област 

Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                

тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

                                                                                                                                                                                                            

……………………….........................................................……………………………… 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 251028.06.2018 г. 

за класиране на кандидатите и определяне на купувач за Обект № 12 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №224 /07.06.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.62, ал.1, т.1 от  Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 

от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. изм.ДВ бр.55 от 07.07.2017г.)- 

(Наредбата),  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протокол на 

Комисията от 26.06.2018г. , назначена със Заповед  №236/26.06.2018г.  на директора на 

ТП ДЛС Шерба за провеждане на явен търг  за „Продажба на стояща дървесина на 

корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 

2018 год. от държавни горски  територии намиращи се в обхвата на дейност на  ТП 

ДЛС Шерба към СИДП ДП Шумен,  обявен със Заповед  №214/08.06.2018г.на 

Директора на ТП ДЛС Шерба вр. Заповед №224 /07.06.2018г. на Директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен . 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

за участие за Обект №12 по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №2 – вх. №1643/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 11.45 часа  

           „Авто трейд 08“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.Ботевска №32, ЕИК 200129940, представлявано от управител – (Заличено 

на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)            Кандидатът участва за Обект №12, ТП ДЛС Шерба 

кандидат №3 – вх. №1644/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.00 часа  

           „Боаз 71“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна, ул. „Орлов камък“ №68, ЕИК 203826930, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
Кандидатът участва за Обект №7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

кандидат №4 – вх. №1649/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 13.35 часа  

 „Лесо Трейд” ЕООД  , седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, 

ул.“Ген. Скобелев“ №6 , ЕИК 201060963, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД) 
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            Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

кандидат №6 – вх. №1652/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.23 часа  

           „Лесгруп БГ” ЕООД  , седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Тича“ №35, ЕИК 200211088, представлявано от Управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект №5, 6, 7, 9 и 12  ТП ДЛС Шерба 

кандидат №7 – вх. №1653/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.58 часа  

            „Пал ойл“ ООД, седалище и адрес на управление: с.Рудник, общ.Долни чифлик, 

обл.Варна, ЕИК 103528491, представлявано от управители заедно и поотделно - 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)и (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект №7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

кандидат №9 – вх. №1655/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.13 часа  

          „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
            Кандидатът участва за Обект № 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ТП ДЛС Шерба 

  кандидат №10 – вх. №1657/25.06.2018г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 15.14 часа  

„Шери Ю“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Черни връх“ №13, ЕИК 103768337, представлявано от управител (Заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД) по пълномощие представлявано от (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), съгласно 

плномощно с рег.№347/05.04.2016г., заверено пред извършващ нотариална дейност при 

община Долни чифлик- (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
           Кандидатът участва за Обект №1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

Кандидатът „Авто трейд 08“ ЕООД  се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Боаз 71“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба  

и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в заповедта за 

откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Кандидатът „Лесо Трейд” ЕООД   се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Лесгруп БГ” ЕООД  се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 



за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Пал ойл“ ООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба  

и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в заповедта за 

откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Кандидатът „Експрес лес“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

Кандидатът „Шери Ю“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

Шерба  и е представил всички необходими  и изискуеми документи , обявени в 

заповедта за откриване на тръжната сесия и  Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и не са налице обстоятелства 

за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид резултатите от проведения явен 

търг , отразени в протокол на комисията от 26.06.2018г. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

ЗА КУПУВАЧ за Обект №12, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 327 , с 

начална цена   – 17148,00  лв без ДДС и стъпка на наддаване – 171,48  лева 

           „Авто трейд 08“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.Ботевска №32, ЕИК 200129940, представлявано от управител – (Заличено 

на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)при цена: 17319,48  лв без ДДС /седемнадесет  хиляди триста и 

деветнадесет лева и четиридесет и осем  ст / лв без ДДС 

  

 Класиран на второ място:  

             „Боаз 71“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна, ул. „Орлов камък“ №68, ЕИК 203826930, представлявано от 

управител (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

    при цена: 17148,00  лв без ДДС /седемнадесет хиляди сто четиридесет и осем 

лева / лв без ДДС 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 
4.С настоящата заповед закривам явния търг  за Обект №12  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.Препис от заповедта да се изпрати : 

4.1.1.На „СИДП” ДП гр.Шумен – за сведение и публикуване в интернет страницата 

на държавното предприятие. 

4.1.2.Да се публикува на интернет страницата  на ТП ДЛС Шерба. 

4.1.3.Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на кандидатите 

по реда на чл.61 от АПК. 

4.2. Заповедта подлежи на оспорване от участниците в търга за обекта по реда на 

чл.81 и сл. от гл.VІ на АПК в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред 

Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен,  или по реда на 



чл.145 и сл. от глава Х на АПК пред Варненски Административен Съд чрез директора на 

ТП „ДЛС Шерба”. 

4.2.2.Договор с класираният и определен за купувач кандидат да се сключи в 7- 

дневен срок, считано от влизане в сила  на настоящата заповед. 

4.3. При сключването на договора , купувачът да представи следните 

доказателства: удостоверение от органите на НАП , че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган ; документ за внесена или учредена в полза на ТП ДЛС Шерба гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата на търга цена; свидетелство за 

съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца; 

документ от „СИДП” ДП Шумен, удостоверяващ, че участникът няма непогасени 

задължения към „СИДП” ДП Шумен и неговите поделения. 

4.4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на зам. 

директора на ТП ДЛС Шерба – (Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД). 

 

 
(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР /П/ ПЕЧАТ 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 

 
Изготвил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил: /п/ 

(Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 


