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П Р О Т О К О Л 

 
 Днес  26.06.2018г.  комисия назначена със Заповед  №236/26.06.2018г.  на 

директора на ТП ДЛС Шерба,  в състав: 

Председател: (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- – зам.директор при ТП ДЛС Шерба 

Секретар: (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)– РСО-главен счетоводител при ТП ДЛС 

Шерба  

Членове :1.(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)– юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

                2. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- зам.директор при ТП ДЛС Шерба 

                         3.(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- специалист лесовъдство  при ТП ДЛС 

Шерба 

 

        Се събра на заседание от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДЛС 

Шерба- офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8  и проведе процедура – ТЪРГ С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 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, проведен по реда на 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 , 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 . 

 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на горецитираната Наредба. 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

 

      На заседанието присъстваха следните лица, в чието присъствие, Комисията 

започна своята работа, съгласно Присъствен лист (приложение №1) : 

             1.(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- законен представител на ЕТ „Лес 2002- Деан 

Радичков“ 

             2. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)– пълномощник  на „Шери Ю“ ЕООД 

             3. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- законен представител на „Експрес лес“ 

ЕООД 

             4. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- законен представител на „Хримацвет“  ООД 

             5. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- законен представител на „Господинов“ ООД 

             6. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- законен представител на „Боаз 71“ ЕООД 

             7. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- законен представител  на „Лесгруп БГ“  

ЕООД 
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             8. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- законен представител на „Пал ойл“ ООД 

              9. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- законен представител на „Лесо Трейд” 

ЕООД      

              10.(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- законен представител на „Авто трейд 08“ 

ЕООД        

 

            Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

изискванията на предварително обявените от възложителя условия: 

 

            ПЪРВИ ЕТАП: 

        1.Получаване на Регистъра на  представените оферти, и подписване на  декларации 

от членовете на комисията. 

2.Проверка на офертите за съответствие с изискванията предварително обявените 

условия от външна страна. 

3. Отваряне на плика с офертата  и проверка за съдържанието  на документите, 

които съдържа, съгласно предварително обявените от Възложителя условия 

4. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка 1. Получаване на Регистъра на  представените оферти, и подписване на  

декларации от членовете на комисията. 

        Съгласно полученият Регистър на  представените оферти, комисията констатира, че 

за участие в процедурата са получени следните оферти: 

 

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 №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) 
            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  

  „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 №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 

 

        Комисията подписа декларации , съгласно обстоятелствата по чл. 60, ал.5 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 - Приложения от №2 до №6. 

 



         Комисията извърши служебна проверка относно съответствие на кандидатите с 

изискванията на условията и проверка на офертите за съответствие с изискванията на  

предварително обявените условия от външна страна на явилите се участници  в търга. 

Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на 

предварително обявените условия: 

Офертите на всички явили се участници  отговарят от външна страна на 

изискванията на предварително обявените условия. 

 

По точка 3. Отваряне на плика с офертата и проверка за съдържанието  на 

документите, които съдържа, съгласно предварително обявените  условия. 

Комисията констатира следното: 

1.Относно кандидат №1 ЕТ „Лес 2002- Деан Радичков“– офертата съдържа 

следните документи: 

    -Заявление за участие -в оригинал ; 

    -списък на приложените документи; 

    - Документ за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от Закона 

за горите  

   -Единен идентификционен код за лицата регистрирани в Република България по 

Закона за Търговския регистър; 

   - Декларация № 1 в оригинал  

   - Документ за внесена гаранция за участие  

   -Декларация № 2 в оригинал. 

   -Препоръка  

   -Декларация № 3 в оригинал  

   - извлечение от счетоводните книги за ДМА 

   За трактори и самоходна горска техника: 

   - Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

   - Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ– заверени копия; 

    За прикачния инвентар и БМТ: 

    - заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ. 

    - Декларация № 5 в оригинал  

    - заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ 

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа 

със „специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или Твк-

Г 

     - заверено копие на Удостоверение за регистрация на физическото лице за 

упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. 

    - Декларация № 6 в оригинал  

     -Декларация № 7 в оригинал. 

     -Декларация № 8 в оригинал  

      -Декларация № 10 в оригинал; 

     -проект на договор 

 Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на 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 отстраняване на участника. 

 



2.Относно кандидат №2 „Авто трейд 08“ ЕООД – офертата съдържа следните 

документи: 

    -Заявление за участие -в оригинал ; 

    - Документ за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от Закона 

за горите  

   -Единен идентификционен код за лицата регистрирани в Република България по 

Закона за Търговския регистър; 

   - Декларация № 1 в оригинал  

   - Документ за внесена гаранция за участие  

   -Декларация № 2 в оригинал. 

   -Препоръка  

   -Декларация № 3 в оригинал  

   - извлечение от счетоводните книги за ДМА 

   За трактори и самоходна горска техника: 

   - Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

   - Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ– заверени копия; 

    За прикачния инвентар и БМТ: 

    - заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ. 

    - Декларация № 5 в оригинал  

    - заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ 

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа 

със „специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или Твк-

Г 

     - заверено копие на Удостоверение за регистрация на физическото лице за 

упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. 

    - Декларация № 6 в оригинал  

     -Декларация № 7 в оригинал. 

     -Декларация № 8 в оригинал  

    -Декларация № 10 в оригинал 

 Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на 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 отстраняване на участника. 

 

3.Относно кандидат №3 „Боаз 71“ ЕООД – офертата съдържа следните документи: 

    -Заявление за участие -в оригинал ; 

    - Документ за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от Закона 

за горите  

   -Единен идентификционен код за лицата регистрирани в Република България по 

Закона за Търговския регистър; 

   - Декларация № 1 в оригинал  

   - Документ за внесена гаранция за участие  

   -Декларация № 2 в оригинал. 

   -Препоръка  

   -Декларация № 3 в оригинал  

   - извлечение от счетоводните книги за ДМА 

   За трактори и самоходна горска техника: 



   - Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

   - Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ– заверени копия; 

    За прикачния инвентар и БМТ: 

    - заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ. 

    - Декларация № 5 в оригинал  

    - заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ 

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа 

със „специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или Твк-

Г 

     - заверено копие на Удостоверение за регистрация на физическото лице за 

упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. 

    - Декларация № 6 в оригинал  

     -Декларация № 7 в оригинал. 

     -Декларация № 8 в оригинал  

     -Декларация №10- в оригинал 

 Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на 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 отстраняване на участника. 

 

4.Относно кандидат №4 „Лесо Трейд” ЕООД  – офертата съдържа следните 

документи: 

    -Заявление за участие -в оригинал ; 

     - Документ за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от 

Закона за горите  

   -Единен идентификционен код за лицата регистрирани в Република България по 

Закона за Търговския регистър; 

   - Декларация № 1 в оригинал  

   - Документ за внесена гаранция за участие  

   -Декларация № 2 в оригинал. 

   -Препоръка  

   -Декларация № 3 в оригинал  

   - извлечение от счетоводните книги за ДМА 

   За трактори и самоходна горска техника: 

   - Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

   - Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ– заверени копия; 

    За прикачния инвентар и БМТ: 

    - заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ. 

    - Декларация № 5 в оригинал  

    - заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ 

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа 

със „специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или Твк-

Г 

     - номер на Удостоверение за регистрация на физическото лице за упражняване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. 



    - Декларация № 6 в оригинал  

     -Декларация № 7 в оригинал. 

     -Декларация № 8 в оригинал  

     -Декларация №10- в оригинал 

 Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на 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 отстраняване на участника. 

 

5.Относно кандидат №5 „Господинов” ООД  – офертата съдържа следните 

документи: 

    -Заявление за участие -в оригинал ; 

    - Документ за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от Закона 

за горите  

   -Единен идентификционен код за лицата регистрирани в Република България по 

Закона за Търговския регистър; 

   - Декларация № 1 в оригинал  

   - Документ за внесена гаранция за участие  

   -Декларация № 2 в оригинал. 

   -Препоръка  

   -Декларация № 3 в оригинал  

   - извлечение от счетоводните книги за ДМА 

   За трактори и самоходна горска техника: 

   - Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

   - Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ– заверени копия; 

    За прикачния инвентар и БМТ: 

    - заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ. 

    - Декларация № 5 в оригинал  

    - заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ 

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа 

със „специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или Твк-

Г 

     - заверено копие на Удостоверение за регистрация на физическото лице за 

упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. 

    - Декларация № 6 в оригинал  

     -Декларация № 7 в оригинал. 

     -Декларация № 8 в оригинал  

     -Декларация №10- в оригинол 

 Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на 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 отстраняване на участника. 

 

6.Относно кандидат №6 „Лесгруп БГ” ЕООД  – офертата съдържа следните 

документи: 

    -Заявление за участие -в оригинал ; 



    - Документ за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от Закона 

за горите  

   -Единен идентификционен код за лицата регистрирани в Република България по 

Закона за Търговския регистър; 

   - Декларация № 1 в оригинал  

   - Документ за внесена гаранция за участие  

   -Декларация № 2 в оригинал. 

   -Препоръка  

   -Декларация № 3 в оригинал  

   - извлечение от счетоводните книги за ДМА 

   За трактори и самоходна горска техника: 

   - Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

   - Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ– заверени копия; 

    За прикачния инвентар и БМТ: 

    - заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ. 

    - Декларация № 5 в оригинал  

    - заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ 

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа 

със „специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или Твк-

Г 

     - заверено копие на Удостоверение за регистрация на физическото лице за 

упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. 

    - Декларация № 6 в оригинал  

     -Декларация № 7 в оригинал. 

     -Декларация № 8 в оригинал  

    -Декларация №10 в оригинал 

    -документ за регистрация на обект и производствена марка и монтирано 

видеонаблюдение 

 Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на 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 отстраняване на участника. 

 

7.Относно кандидат №7 „Пал ойл“ ООД – офертата съдържа следните документи: 

    -Заявление за участие -в оригинал ; 

    - Документ за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от Закона 

за горите  

   -Единен идентификционен код за лицата регистрирани в Република България по 

Закона за Търговския регистър; 

   - Декларация № 1 в оригинал  

   - Документ за внесена гаранция за участие  

   -Декларация № 2 в оригинал. 

   -Препоръка  

   -Декларация № 3 в оригинал  

   - извлечение от счетоводните книги за ДМА 

   За трактори и самоходна горска техника: 

   - Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 



   - Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ– заверени копия; 

    За прикачния инвентар и БМТ: 

    - заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ. 

    - Декларация № 5 в оригинал  

    - заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ 

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа 

със „специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или Твк-

Г 

     - заверено копие на Удостоверение за регистрация на физическото лице за 

упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. 

    - Декларация № 6 в оригинал  

     -Декларация № 7 в оригинал. 

     -Декларация № 8 в оригинал  

     -Декларация №10 в оригинал 

 Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на 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 отстраняване на участника. 

 

8.Относно кандидат №8 „Хримацвет” ООД  – офертата съдържа следните 

документи: 

    -Заявление за участие -в оригинал ; 

    - Документ за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от Закона 

за горите  

   -Единен идентификционен код за лицата регистрирани в Република България по 

Закона за Търговския регистър; 

   - Декларация № 1 в оригинал  

   - Документ за внесена гаранция за участие  

   -Декларация № 2 в оригинал. 

   -Препоръка  

   -Декларация № 3 в оригинал  

   - извлечение от счетоводните книги за ДМА 

   За трактори и самоходна горска техника: 

   - Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

   - Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ– заверени копия; 

    За прикачния инвентар и БМТ: 

    - заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ. 

    - Декларация № 5 в оригинал  

    - заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ 

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа 

със „специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или Твк-

Г 

     - заверено копие на Удостоверение за регистрация на физическото лице за 

упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. 

    - Декларация № 6 в оригинал  



     -Декларация № 7 в оригинал. 

     -Декларация № 8 в оригинал  

     -Декларация №10 в оригинал 

 Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на 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 отстраняване на участника. 

 

9.Относно кандидат №9 „Експрес лес“ ЕООД – офертата съдържа следните 

документи: 

    -Заявление за участие -в оригинал ; 

    - Документ за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от Закона 

за горите  

   -Единен идентификционен код за лицата регистрирани в Република България по 

Закона за Търговския регистър; 

   - Декларация № 1 в оригинал  

   - Документ за внесена гаранция за участие  

   -Декларация № 2 в оригинал. 

   -Препоръка  

   -Декларация № 3 в оригинал  

   - извлечение от счетоводните книги за ДМА 

   За трактори и самоходна горска техника: 

   - Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

   - Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ– заверени копия; 

    За прикачния инвентар и БМТ: 

    - заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ. 

    - Декларация № 5 в оригинал  

    - заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ 

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа 

със „специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или Твк-

Г 

     - заверено копие на Удостоверение за регистрация на физическото лице за 

упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. 

    - Декларация № 6 в оригинал  

     -Декларация № 7 в оригинал. 

     -Декларация № 8 в оригинал  

     -Декларация №10 в оригинал 

 Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на 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 отстраняване на участника. 

 

10.Относно кандидат №10 „Шери Ю“ ЕООД – офертата съдържа следните 

документи: 

    -Заявление за участие -в оригинал ; 



    - Документ за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от Закона 

за горите  

   -Единен идентификционен код за лицата регистрирани в Република България по 

Закона за Търговския регистър; 

   - Декларация № 1 в оригинал  

   - Документ за внесена гаранция за участие  

   -Декларация № 2 в оригинал. 

   -Препоръка  

   -Декларация № 3 в оригинал  

   - извлечение от счетоводните книги за ДМА 

   За трактори и самоходна горска техника: 

   - Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

   - Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ– заверени копия; 

    За прикачния инвентар и БМТ: 

    - заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ. 

    - Декларация № 5 в оригинал  

    - заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ 

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

    - заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа 

със „специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или Твк-

Г 

     - заверено копие на Удостоверение за регистрация на физическото лице за 

упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. 

    - Декларация № 6 в оригинал  

     -Декларация № 7 в оригинал. 

     -Декларация № 8 в оригинал  

     -Декларация №10 в оригинал 

     -пълномощно- копие 

 Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на 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 отстраняване на участника. 

 

Комисията извърши служебно проверка в ТР при Агенция по вписвания, съгласно 

посочените в офертите на кандидатите ЕИК и не установи различия относно 

представените данни и посочените в регистъра. 

 

По точка 4. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в 

процедурата. 

В  резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 

решение: 

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ СЛЕДНИТЕ ОФЕРТИ: 

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 №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) 
            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  

  „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 №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 

 

ВТОРИ ЕТАП от заседанието на комисията 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия: 

1. Провеждане на явния търг с допуснатите до участие кандидати . 

2. Изготвяне на протокол за действията на комисията и извършеното класиране в 

резултат на проведения явен търг 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

 

По точка Първа: 

Председателят на Комисията разясни на кандидатите реда за провеждане на явния 

търг  , съгласно предварително обявените условия и разпоредбите на чл.61 и сл. 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, а именно: 

Наддаването се извършва, чрез обявяване от участниците на последователни суми 

над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като 

всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка. 

Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, началната цена и 

стъпката за наддаване, последователно обявява нарастването над началната цена, като 

всяко увеличение е в размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал. 

Наддаването се извършва от участниците, които вдигат предоставените им номера и 

потвърждават гласно размера на обявената от председателя цена. Потвърдената от 

участника цена го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на 

позоваване на грешка. 

Преди третото обявяване на последната предложена от участника цена, 

председателят на комисията прави предупреждение, че цената е последна, и ако няма 

ново предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал. 

Печели този от участниците, който единствен е  потвърдил последната достигната на 

търга цена. Председателят обявява номера на спечелилия участник, класирания на 

второ място, достигнатата цена и закрива търга за съответния обект. 

Когато потвърдилите достигнатата цена са повече от един , спечелилилят кандидат и 

класираният на първо място се определят чрез жребий.  

Когато в  явен търг участват повече от двама кандидати , предложили еднаква цена с 

една стъпка по- ниска от достигнатата , класирания на второ място се определя чрез 

жребий. 

Когато в  явния търг участва повече от един кандидат , но само един от тях е 

потвърдил  началната цена , той се обявява за спечелил търга .  

 Когато повече от един кандидати са потвърдили началната цена , спечелилият 

кандидат и класирания на второ място се определят чрез жребий. 

  Не се възстановява гаранцията за участие на допуснати до участие кандидати , 

които не са потвърдили началната цена. 

 Когато на търга с явно наддаване е допуснат до участие повече от един кандидат, но 

при започване на наддаването присъства само един от тях, присъстващият кандидат се 



обявява за спечелил търга при цена , не по- ниска от обявената в заповедта начална 

цена за обекта след потвърждаването й.. Когато в търг с явно наддаване  е допуснат 

само един кандидат, той се обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от 

обявената в заповедта начална цена за обекта. 

       Действията на комисията са публични. 

 По точка първа : Провеждане на явния търг с допуснатите до участие кандидати. 

 Комисията предостави на всеки от участниците тръжни номера както следва: 

1. Кандидат №1 получи от комисията тръжен №1; 

2. Кандидат №2 получи от комисията тръжен №2; 

3. Кандидат №3 получи от комисията тръжен №3; 

4. Кандидат №4 получи от комисията тръжен №4; 

5. Кандидат №5 получи от комисията тръжен №5; 

6. Кандидат №6 получи от комисията тръжен №6; 

7. Кандидат №7 получи от комисията тръжен №7; 

8. Кандидат №8 получи от комисията тръжен №8; 

9. Кандидат №9 получи от комисията тръжен №9; 

10. Кандидат №10 получи от комисията тръжен №10; 

         В резултат на проведения явен търг, съгласно Тръжни листи (Приложение №7) : 

 

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 

Участват кандидати №4 и №10, като  представители на същите се явяват в залата за 

провеждане на явния търг за Обект №1.    

   В резултат на проведения явен търг  комисията обявява: 

   „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), за  кандидатът  спечелил търга по отношение на Обект № 1  

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 Величко (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 

 

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 

Участват кандидати №4 и №10, като  представители на същите се явяват в залата за 

провеждане на явния търг за Обект №2.    

   В резултат на проведения явен търг  комисията обявява: 

   „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), за  кандидатът  спечелил търга по отношение на Обект № 2  



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 

 

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 

Участват кандидати №4 и №10, като  представители на същите се явяват в залата за 

провеждане на явния търг за Обект №3.    

   В резултат на проведения явен търг  комисията обявява: 

   „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), за  кандидатът  спечелил търга по отношение на Обект № 3  

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 

 

        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 

Участват кандидати №4 , №9 и №10, като  представители само на кандидати №9 и 

№10  се явяват в залата за провеждане на явния търг за Обект №4.    

   В резултат на проведения явен търг  комисията обявява: 

   „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), за  

кандидатът  спечелил търга по отношение на Обект № 4  

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 

 

          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 

Участват кандидати №4 , №6, №8, №9  №10, като  представители само на 

кандидати №6 , №8 и №9  се явяват в залата за провеждане на явния търг за Обект №5.    

   В резултат на проведения явен търг  комисията обявява: 

   „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), за  кандидатът  спечелил търга по отношение на Обект № 5  

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 

 

          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 

Участват кандидати №4 , №6,  №9  №10, като  представители само на кандидати 

№6 и №9  се явяват в залата за провеждане на явния търг за Обект №6.    

   В резултат на проведения явен търг  комисията обявява: 

             „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), за  кандидатът  спечелил търга по отношение 

на Обект № 6  

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 

  

          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 

Участват кандидати №3, №4 , №6, №7, №9  №10, като  представители само на 

кандидати №3, №6 , №7 и №9  се явяват в залата за провеждане на явния търг за Обект 

№7.    

   В резултат на проведения явен търг  комисията обявява: 

   „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), за  кандидатът  

спечелил търга по отношение на Обект № 7 



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 

 

         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 

Участват кандидати №3, №4 , №5, №7, №8, №9  №10, като  представители само на 

кандидати №3, №5 , №8 и №9  се явяват в залата за провеждане на явния търг за Обект 

№8.    

   В резултат на проведения явен търг  комисията обявява: 

„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), за  кандидатът  спечелил търга по отношение 

на Обект № 8 

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 

 

         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 

Участват кандидати №3, №4 , №5, №6, №7, №9  №10, като  представители само на 

кандидати №3, №5 , №6 и №9  се явяват в залата за провеждане на явния търг за Обект 

№9.    

   В резултат на проведения явен търг  комисията обявява: 

           „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), за  кандидатът  спечелил търга по отношение на Обект № 9 

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 

 



         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 

Участват кандидати №3, №4 , №5, №7, №9  №10, като  представители само на 

кандидати №3, №5 и №9  се явяват в залата за провеждане на явния търг за Обект №10.    

 

   В резултат на проведения явен търг  комисията обявява: 

           „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), за  кандидатът  спечелил търга по отношение 

на Обект № 10 

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 

 

         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 

Участват кандидати №1, №3, №4 , №7, №9  №10, като  представители само на 

кандидати №1  и  №3  се явяват в залата за провеждане на явния търг за Обект №11.    

 

   В резултат на проведения явен търг  комисията обявява: 

           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), за  кандидатът  спечелил търга по 

отношение на Обект № 11 

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 

 

         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 

Участват кандидати  №2, №3, №4 , №6, №7, №9  №10, като  представители само на 

кандидати №2  и  №3  се явяват в залата за провеждане на явния търг за Обект №12.    

 

   В резултат на проведения явен търг  комисията обявява: 

           „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), за  кандидатът  спечелил търга по отношение на Обект № 12 

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 

 

 

 

 

По точка Втора: 

 

След приключване на работата си, Комисията единодушно взе решение и предлага 

на органа открил търга да сключи договор с участниците определени за спечелили търга 

по отношение на съответните обекти, предмет на явния търг. 

Неразделна част от настоящият протокол са Приложения от №1 до №7. 

Настоящият протокол, ведно с цялата събрана в хода на процедурата документация 

се представи на органа открил търга на 27.06.2018 г. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател :........./п/...................... 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)-  зам.директор при ТП ДЛС Шерба  

Секретар:................/п/..................... 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)-  РСО-гл.счетоводител при ТП ДЛС Шерба 

 Членове : 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- ....../п/..................... 

юрисконсулт ТП ДЛС Шерба 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- ....../п/..................... 

зам.директор при  ТП ДЛС Шерба 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- ....../п/..................... 

Специалист лесовъдство при  ТП ДЛС Шерба 
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