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З А П О В Е Д 

 
№ 453/30.10.2018 г. 

 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител за Обект № І 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №372/08.10.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.23, 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. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.)- 

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

Комисията от 29.10.2018г.  , назначена със Заповед №452 /29.10.2018г на директора на 

ТП ДЛС Шерба  за провеждане на открит конкурс  за възлагане на  дейности в ДГТ на 

територията на ТП ДЛС Шерба  с предмет : „Добив на дървесина– сеч, разкройване 

на сортименти по EN 1316-1, EN 1316-2, EN 1316-3 (за останалите дървесни видове 

БДС / EN), извоз до временен склад рампиране на добитата дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината“ съгласно 

Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, от годишния план за ползване от 2018 г.  

от горски насаждения, разположени ДГТ в района на дейност на ТП „ДЛС Шерба“, 

обявен със  Заповед №430 /10.10.2018 г., на директора на ТП ДЛС „Шерба“, във вр. 

Заповед №372/08.10.2018 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие за Обект №I са регистрирани следните кандидати, 

подали оферта , по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат № 3 – вх. №3267/26.10.2018г при ТП ДЛС Шерба , час на постъпване на 

Офертата  - 13.05 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), по пълномощие представлявано от (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД), 

съгласно пълномощно с рег.№7981 от 21.12.2017г., заверено пред Нотариус (заличено на 

осн. чл.2 от ЗЗЛД), с рег.№520 на НК София и район на действие РС Варна 

         Кандидатът участва за Обект №I, ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

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

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

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


за откриване на конкурсната сесия, одобрената документация , и не са налице 

обстоятелства за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид предложенията  на кандидатите и 

резултатите отразени в Протокол на Комисията от 29.10.2018г.. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ за Обект №I: Прогнозно количество  в пл. куб.м.-  172 куб м. ,   

при пределна стойност в размер на 6877,50  лева без ДДС 

 

          „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), по пълномощие представлявано от (заличено на осн. 

чл.2 от ЗЗЛД), съгласно пълномощно с рег.№7981 от 21.12.2017г., заверено пред 

Нотариус (заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД), с рег.№520 на НК София и район на действие 

РС Варна 

       Предлагана цена: 6867,00  /шест хиляди осемстотин шестдесет и седем лева / лева 

без ДДС 

         Комплексна оценка = 90,00т. + 10т. = 100,00т. 

         Класиран на  второ място-няма 

Отстранени участници- няма 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

4.С настоящата заповед закривам открития конкурс за Обект №I 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 конкурса 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”. 

4.3.На основание чл.60 от АПК , да се защитят интересите на поделението , с цел 

своевременно извършване на възложената дейност , от закъснението на което ще 

последва значителна и трудно поправима вреда за ТП ДЛС Шерба, както 

необходимостта от спешно провеждане на описаните дейности в ДГТ с оглед 

настъпващия зимен сезон и влошаване на условията за извършване на дейности в 

горски територии допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

4.3.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение , може да се 

обжалва чрез директора на ТП ДЛС Шерба до Административен съд гр.Варна в 

тридневен срок от съобщаването на настоящата заповед. 

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

дневен срок, считано от съобщаването    на настоящата заповед. 

4.4. При сключването на договора , изпълнителят да представи следните писмени 

документи : 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 стойността на предложената цена за 

изпълнение на дейността; 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. Документите, следва да със срок на валидност и вид, съгласно 

указаните в утвърдените конкурсни условия. 

4.5. 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 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ /П/ ПЕЧАТ 

 

 

 

 
Одобрил:....../п/.......... 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)зам.директор 

 

Изготвил и съгласувал:....../п/.............. 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 
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……………………….........................................................……………………………… 

 

 

З А П О В Е Д 

 
№ 454/30.10.2018 г. 

 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител за Обект № II 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №372/08.10.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.23, 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. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.)- 

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

Комисията от 29.10.2018г.  , назначена със Заповед №452 /29.10.2018г на директора на 

ТП ДЛС Шерба  за провеждане на открит конкурс  за възлагане на  дейности в ДГТ на 

територията на ТП ДЛС Шерба  с предмет : „Добив на дървесина– сеч, разкройване 

на сортименти по EN 1316-1, EN 1316-2, EN 1316-3 (за останалите дървесни видове 

БДС / EN), извоз до временен склад рампиране на добитата дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината“ съгласно 

Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, от годишния план за ползване от 2018 г.  

от горски насаждения, разположени ДГТ в района на дейност на ТП „ДЛС Шерба“, 

обявен със  Заповед №430 /10.10.2018 г., на директора на ТП ДЛС „Шерба“, във вр. 

Заповед №372/08.10.2018 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

 

В определения срок за участие за Обект №II са регистрирани следните кандидати, 

подали оферта , по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №7 – вх. №3272/26.10.2018г при ТП ДЛС Шерба , час на постъпване на 

Офертата  - 14.10 часа  

 „Авто Трейд 08“ ЕООД, ЕИК 200129940, седалище и адрес на управление: 

гр.Долни чифлик, обл.Варна, ул.“Ботевска“ №32,  представлявано от управител 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)        Кандидатът участва за Обект №II, ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

 

Участникът „Авто Трейд 08“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС 

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

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


за откриване на конкурсната сесия, одобрената документация , и не са налице 

обстоятелства за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид предложенията  на кандидатите и 

резултатите отразени в Протокол на Комисията от 29.10.2018г.. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ за Обект №II: Прогнозно количество  в пл. куб.м.-  96 куб м. ,   

при пределна стойност в размер на 3852,00  лева без ДДС 

 

  „Авто Трейд 08“ ЕООД, ЕИК 200129940, седалище и адрес на управление: 

гр.Долни чифлик, обл.Варна, ул.“Ботевска“ №32,  представлявано от управител 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)         Предлагана цена: 3852,00  /три хиляди осемстотин 

петдесет и два лева / лева без ДДС 

         Комплексна оценка = 90,00т. + 10т. = 100,00т. 

         Класиран на  второ място-няма 

Отстранени участници- няма 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

 

4.С настоящата заповед закривам открития конкурс за Обект №II 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 конкурса 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”. 

4.3.На основание чл.60 от АПК , да се защитят интересите на поделението , с цел 

своевременно извършване на възложената дейност , от закъснението на което ще 

последва значителна и трудно поправима вреда за ТП ДЛС Шерба, както 

необходимостта от спешно провеждане на описаните дейности в ДГТ с оглед 

настъпващия зимен сезон и влошаване на условията за извършване на дейности в 

горски територии допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

4.3.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение , може да се 

обжалва чрез директора на ТП ДЛС Шерба до Административен съд гр.Варна в 

тридневен срок от съобщаването на настоящата заповед. 

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

дневен срок, считано от съобщаването    на настоящата заповед. 

4.4. При сключването на договора , изпълнителят да представи следните писмени 

документи : 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 стойността на предложената цена за 



изпълнение на дейността; 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. Документите, следва да със срок на валидност и вид, съгласно 

указаните в утвърдените конкурсни условия. 

4.5. 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 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ /П/ ПЕЧАТ 

 

 

 

 
Одобрил:....../п/.......... 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)зам.директор 

 

Изготвил и съгласувал:....../п/.............. 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9110, с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                                         

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

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

 

З А П О В Е Д 

 
№ 455/30.10.2018 г. 

 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител за Обект №III 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №372/08.10.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.23, 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. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.)- 

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

Комисията от 29.10.2018г.  , назначена със Заповед №452 /29.10.2018г на директора на 

ТП ДЛС Шерба  за провеждане на открит конкурс  за възлагане на  дейности в ДГТ на 

територията на ТП ДЛС Шерба  с предмет : „Добив на дървесина– сеч, разкройване 

на сортименти по EN 1316-1, EN 1316-2, EN 1316-3 (за останалите дървесни видове 

БДС / EN), извоз до временен склад рампиране на добитата дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината“ съгласно 

Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, от годишния план за ползване от 2018 г.  

от горски насаждения, разположени ДГТ в района на дейност на ТП „ДЛС Шерба“, 

обявен със  Заповед №430 /10.10.2018 г., на директора на ТП ДЛС „Шерба“, във вр. 

Заповед №372/08.10.2018 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

 

В определения срок за участие за Обект №III са регистрирани следните кандидати, 

подали оферта , по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат № 4 – вх. №3268/26.10.2018г при ТП ДЛС Шерба , час на постъпване на 

Офертата  - 13.20 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 №III, ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

 

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

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

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


откриване на конкурсната сесия, одобрената документация , и не са налице 

обстоятелства за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид предложенията  на кандидатите и 

резултатите отразени в Протокол на Комисията от 29.10.2018г.. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ за Обект №III: Прогнозно количество  в пл. куб.м.-  148 куб м. 

,   при пределна стойност в размер на 5939,00  лева без ДДС 

 

„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) 

        Предлагана цена: 5939,00  /пет хиляди деветстотин тридесет и девет лева / лева без 

ДДС 

         Комплексна оценка = 90,00т. + 10т. = 100,00т. 

         Класиран на  второ място-няма 

Отстранени участници- няма 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

 

4.С настоящата заповед закривам открития конкурс за Обект №III 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 конкурса 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”. 

4.3.На основание чл.60 от АПК , да се защитят интересите на поделението , с цел 

своевременно извършване на възложената дейност , от закъснението на което ще 

последва значителна и трудно поправима вреда за ТП ДЛС Шерба, както 

необходимостта от спешно провеждане на описаните дейности в ДГТ с оглед 

настъпващия зимен сезон и влошаване на условията за извършване на дейности в 

горски територии допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

4.3.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение , може да се 

обжалва чрез директора на ТП ДЛС Шерба до Административен съд гр.Варна в 

тридневен срок от съобщаването на настоящата заповед. 

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

дневен срок, считано от съобщаването    на настоящата заповед. 

4.4. При сключването на договора , изпълнителят да представи следните писмени 

документи : 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 стойността на предложената цена за 

изпълнение на дейността; 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. Документите, следва да със срок на валидност и вид, съгласно 

указаните в утвърдените конкурсни условия. 

4.5. 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 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ /П/ ПЕЧАТ 

 

 

 

 
Одобрил:....../п/.......... 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)зам.директор 

 

Изготвил и съгласувал:....../п/.............. 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9110, с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                                         

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

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

 

З А П О В Е Д 

 
№ 456/30.10.2018 г. 

 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител за Обект №IV 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №372/08.10.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.23, 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. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.)- 

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

Комисията от 29.10.2018г.  , назначена със Заповед №452 /29.10.2018г на директора на 

ТП ДЛС Шерба  за провеждане на открит конкурс  за възлагане на  дейности в ДГТ на 

територията на ТП ДЛС Шерба  с предмет : „Добив на дървесина– сеч, разкройване 

на сортименти по EN 1316-1, EN 1316-2, EN 1316-3 (за останалите дървесни видове 

БДС / EN), извоз до временен склад рампиране на добитата дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината“ съгласно 

Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, от годишния план за ползване от 2018 г.  

от горски насаждения, разположени ДГТ в района на дейност на ТП „ДЛС Шерба“, 

обявен със  Заповед №430 /10.10.2018 г., на директора на ТП ДЛС „Шерба“, във вр. 

Заповед №372/08.10.2018 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

 

В определения срок за участие за Обект №IV са регистрирани следните кандидати, 

подали оферта , по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №8 – вх. №3276/26.10.2018г при ТП ДЛС Шерба , час на постъпване на 

Офертата  - 14.45 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 №IV, ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

 

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

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

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


откриване на конкурсната сесия, одобрената документация , и не са налице 

обстоятелства за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид предложенията  на кандидатите и 

резултатите отразени в Протокол на Комисията от 29.10.2018г.. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ за Обект №IV: Прогнозно количество  в пл. куб.м.-  109 куб м. 

,   при пределна стойност в размер на 4550,00  лева без ДДС 

 
„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) 

       Предлагана цена: 4540,00  /четири хиляди петстотин и четиридесет лева / лева без 

ДДС 

         Комплексна оценка = 90,00т. + 10т. = 100,00т. 

         Класиран на  второ място-няма 

Отстранени участници- няма 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

 

4.С настоящата заповед закривам открития конкурс за Обект №IV 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 конкурса 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”. 

4.3.На основание чл.60 от АПК , да се защитят интересите на поделението , с цел 

своевременно извършване на възложената дейност , от закъснението на което ще 

последва значителна и трудно поправима вреда за ТП ДЛС Шерба, както 

необходимостта от спешно провеждане на описаните дейности в ДГТ с оглед 

настъпващия зимен сезон и влошаване на условията за извършване на дейности в 

горски територии допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

4.3.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение , може да се 

обжалва чрез директора на ТП ДЛС Шерба до Административен съд гр.Варна в 

тридневен срок от съобщаването на настоящата заповед. 

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

дневен срок, считано от съобщаването    на настоящата заповед. 

4.4. При сключването на договора , изпълнителят да представи следните писмени 

документи : 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 стойността на предложената цена за 

изпълнение на дейността; 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. Документите, следва да със срок на валидност и вид, съгласно 

указаните в утвърдените конкурсни условия. 

4.5. 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 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ /П/ ПЕЧАТ 

 

 

 

 
Одобрил:....../п/.......... 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)зам.директор 

 

Изготвил и съгласувал:....../п/.............. 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9110, с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                                         

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

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

 

З А П О В Е Д 

 
№ 457/30.10.2018 г. 

 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител за Обект №V 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №372/08.10.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.23, 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. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.)- 

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

Комисията от 29.10.2018г.  , назначена със Заповед №452 /29.10.2018г на директора на 

ТП ДЛС Шерба  за провеждане на открит конкурс  за възлагане на  дейности в ДГТ на 

територията на ТП ДЛС Шерба  с предмет : „Добив на дървесина– сеч, разкройване 

на сортименти по EN 1316-1, EN 1316-2, EN 1316-3 (за останалите дървесни видове 

БДС / EN), извоз до временен склад рампиране на добитата дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината“ съгласно 

Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, от годишния план за ползване от 2018 г.  

от горски насаждения, разположени ДГТ в района на дейност на ТП „ДЛС Шерба“, 

обявен със  Заповед №430 /10.10.2018 г., на директора на ТП ДЛС „Шерба“, във вр. 

Заповед №372/08.10.2018 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

 

В определения срок за участие за Обект №V са регистрирани следните кандидати, 

подали оферта , по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат № 1 – вх. №3261/26.10.2018г при ТП ДЛС Шерба , час на постъпване на 

Офертата  - 10.00 часа  

       ЕТ „Лес 2002- Деан Радичков“, седалище и адрес на управление: с.Ново Оряхово, 

обл.Варна, ул.”Четвърта”  №3, ЕИК 103872325, представлявано от Управител- (заличено 

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

ЗЗЛД), съгласно пълномощно с рег.№10291 от 22.11.2011. заверено пред (заличено на 

осн. чл.2 от ЗЗЛД)- помощник –нотариус по заместване на нотариус (заличено на осн. 

чл.2 от ЗЗЛД), с рег.№363 на НК София и район на действие РС Варна 

        Кандидатът участва за Обект №V, ТП ДЛС Шерба 

 

 

 

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


ІІ.РЕШИХ: 

Участникът  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 конкурсната сесия, одобрената документация , и не са налице 

обстоятелства за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид предложенията  на кандидатите и 

резултатите отразени в Протокол на Комисията от 29.10.2018г.. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ за Обект №V: Прогнозно количество  в пл. куб.м.-  128 куб м. ,   

при пределна стойност в размер на 5193,50   лева без ДДС 

 

         ЕТ „Лес 2002- Деан Радичков“, седалище и адрес на управление: с.Ново Оряхово, 

обл.Варна, ул.”Четвърта”  №3, ЕИК 103872325, представлявано от Управител- (заличено 

на осн. чл.2 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от Йорданка Иванова Радичкова, 

съгласно пълномощно с рег.№10291 от 22.11.2011. заверено пред (заличено на осн. чл.2 

от ЗЗЛД)- помощник –нотариус по заместване на нотариус (заличено на осн. чл.2 от 

ЗЗЛД), с рег.№363 на НК София и район на действие РС Варна 

         Предлагана цена: 5190,00  /пет хиляди сто и деветдесет лева / лева без ДДС 

         Комплексна оценка = 90,00т. + 10т. = 100,00т. 

         Класиран на  второ място-няма 

Отстранени участници- няма 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

 

4.С настоящата заповед закривам открития конкурс за Обект №V 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 конкурса 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”. 

4.3.На основание чл.60 от АПК , да се защитят интересите на поделението , с цел 

своевременно извършване на възложената дейност , от закъснението на което ще 

последва значителна и трудно поправима вреда за ТП ДЛС Шерба, както 

необходимостта от спешно провеждане на описаните дейности в ДГТ с оглед 

настъпващия зимен сезон и влошаване на условията за извършване на дейности в 

горски територии допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

4.3.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение , може да се 

обжалва чрез директора на ТП ДЛС Шерба до Административен съд гр.Варна в 

тридневен срок от съобщаването на настоящата заповед. 



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

дневен срок, считано от съобщаването    на настоящата заповед. 

4.4. При сключването на договора , изпълнителят да представи следните писмени 

документи : 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 стойността на предложената цена за 

изпълнение на дейността; 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. Документите, следва да със срок на валидност и вид, съгласно 

указаните в утвърдените конкурсни условия. 

4.5. 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 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ /П/ ПЕЧАТ 

 

 

 

 
Одобрил:....../п/.......... 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)зам.директор 

 

Изготвил и съгласувал:....../п/.............. 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9110, с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                                         

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

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

 

З А П О В Е Д 

 
№ 458/30.10.2018 г. 

 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител за Обект №VI 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №372/08.10.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.23, 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. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.)- 

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

Комисията от 29.10.2018г.  , назначена със Заповед №452 /29.10.2018г на директора на 

ТП ДЛС Шерба  за провеждане на открит конкурс  за възлагане на  дейности в ДГТ на 

територията на ТП ДЛС Шерба  с предмет : „Добив на дървесина– сеч, разкройване 

на сортименти по EN 1316-1, EN 1316-2, EN 1316-3 (за останалите дървесни видове 

БДС / EN), извоз до временен склад рампиране на добитата дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината“ съгласно 

Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, от годишния план за ползване от 2018 г.  

от горски насаждения, разположени ДГТ в района на дейност на ТП „ДЛС Шерба“, 

обявен със  Заповед №430 /10.10.2018 г., на директора на ТП ДЛС „Шерба“, във вр. 

Заповед №372/08.10.2018 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

 

В определения срок за участие за Обект №VI са регистрирани следните кандидати, 

подали оферта , по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат № 5 – вх. №3270/26.10.2018г при ТП ДЛС Шерба , час на постъпване на 

Офертата  - 13.50 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 №VI, ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

Участникът  „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 конкурсната сесия, одобрената документация , и не са налице 

обстоятелства за отстраняването му. 
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Мотивиран от изложеното и като взех предвид предложенията  на кандидатите и 

резултатите отразени в Протокол на Комисията от 29.10.2018г.. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ за Обект №VI: Прогнозно количество  в пл. куб.м.-  82 куб м. ,   

при пределна стойност в размер на 3312,00   лева без ДДС 

 

         „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) 

         Предлагана цена: 3312,00  /три хиляди триста и дванадесет лева / лева без ДДС                       

         Комплексна оценка = 90,00т. + 10т. = 100,00т. 

         Класиран на  второ място-няма 

Отстранени участници- няма 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

 

4.С настоящата заповед закривам открития конкурс за Обект №VI 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 конкурса 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”. 

4.3.На основание чл.60 от АПК , да се защитят интересите на поделението , с цел 

своевременно извършване на възложената дейност , от закъснението на което ще 

последва значителна и трудно поправима вреда за ТП ДЛС Шерба, както 

необходимостта от спешно провеждане на описаните дейности в ДГТ с оглед 

настъпващия зимен сезон и влошаване на условията за извършване на дейности в 

горски територии допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

4.3.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение , може да се 

обжалва чрез директора на ТП ДЛС Шерба до Административен съд гр.Варна в 

тридневен срок от съобщаването на настоящата заповед. 

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

дневен срок, считано от съобщаването    на настоящата заповед. 

4.4. При сключването на договора , изпълнителят да представи следните писмени 

документи : 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 стойността на предложената цена за 

изпълнение на дейността; 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. Документите, следва да със срок на валидност и вид, съгласно 

указаните в утвърдените конкурсни условия. 

4.5. 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 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ /П/ ПЕЧАТ 

 

 

 

 
Одобрил:....../п/.......... 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)зам.директор 

 

Изготвил и съгласувал:....../п/.............. 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9110, с. Старо О ряхово, ул. „Дунав“ № 8                                                         

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

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

 

З А П О В Е Д 

 
№ 459/30.10.2018 г. 

за прекратяване на открит конкурс  за Обект №VII 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №372/08.10.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.23, ал.1, т.2 във вр с чл.24, 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. ДВ. бр.55 от 7 

Юли 2017г.)- (Наредбата)  ,  чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в 

Протокол на Комисията от 29.10.2018г.  , назначена със Заповед №452 /29.10.2018г на 

директора на ТП ДЛС Шерба  за провеждане на открит конкурс  за възлагане на  

дейности в ДГТ на територията на ТП ДЛС Шерба  с предмет : „Добив на дървесина– 

сеч, разкройване на сортименти по EN 1316-1, EN 1316-2, EN 1316-3 (за останалите 

дървесни видове БДС / EN), извоз до временен склад рампиране на добитата 

дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на 

дървесината“ съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, от годишния 

план за ползване от 2018 г.  от горски насаждения, разположени ДГТ в района на 

дейност на ТП „ДЛС Шерба“, обявен със  Заповед №430 /10.10.2018 г., на директора 

на ТП ДЛС „Шерба“, във вр. Заповед №372/08.10.2018 г. на Директора на СИДП 

ДП гр.Шумен 

 

І.ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

1.Открит конкурс  за възлагане на  дейности в ДГТ на територията на ТП ДЛС 

Шерба  с предмет : „Добив на дървесина– сеч, разкройване на сортименти по EN 1316-1, 

EN 1316-2, EN 1316-3 (за останалите дървесни видове БДС / EN), извоз до временен 

склад рампиране на добитата дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция и 

претоварване на дървесината“ съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, от 

годишния план за ползване от 2018 г.  от горски насаждения, разположени ДГТ в района 

на дейност на ТП „ДЛС Шерба“, обявен със  Заповед №430 /10.10.2018 г., на директора 

на ТП ДЛС „Шерба“, във вр. Заповед №372/08.10.2018 г. на Директора на СИДП ДП 

гр.Шумен, по отношение на Обект №VII: Прогнозно количество  в пл. куб.м.-  138 куб 

м. ,   при пределна стойност в размер на 5612,50   лева без ДДС 

2.Мотиви за прекратяване – Няма подадени оферти за участие. 

Съгласно Протокол от 29.10.2018г. , Комисията е констатирала, че в определения 

краен срок за прием на оферти за участие в процедурата с посочения предмет, а именно 
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до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ определения ден за провеждане на 

открития конкрс , в конкретния случай 26.10.2018г. , не са налице подадени оферти за 

участие , съответно допуснати такива  по отношение на обект №7. 

  

ІІ.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

 

4.Препис от настоящата заповед да се изпрати : 

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

на държавното предприятие. 

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

4.3. Съдържанието на настоящата заповед да се сведе до знанието на всички 

заинтересовани лица  по реда на чл.61 от АПК. 

5.Заповедта подлежи на оспорване 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”. 

6.На основание чл.60 от АПК , да се защитят интересите на поделението , с цел 

своевременно извършване на възложената дейност , от закъснението на което ще 

последва значителна и трудно поправима вреда за ТП ДЛС Шерба, както 

необходимостта от спешно провеждане на описаните дейности в ДГТ с оглед 

настъпващия зимен сезон и влошаване на условията за извършване на дейности в 

горски територии допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

6.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение , може да се 

обжалва чрез директора на ТП ДЛС Шерба до Административен съд гр.Варна в 

тридневен срок от съобщаването на настоящата заповед. 

7. 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 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ /П/ ПЕЧАТ 

 

 

 

 
Одобрил:....../п/.......... 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)зам.директор 

 

Изготвил и съгласувал:....../п/.............. 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9110, с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                                         

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

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

 

З А П О В Е Д 

 
№ 460/30.10.2018 г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител за Обект №VIII 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №372/08.10.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.23, 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. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.)- 

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

Комисията от 29.10.2018г.  , назначена със Заповед №452 /29.10.2018г на директора на 

ТП ДЛС Шерба  за провеждане на открит конкурс  за възлагане на  дейности в ДГТ на 

територията на ТП ДЛС Шерба  с предмет : „Добив на дървесина– сеч, разкройване 

на сортименти по EN 1316-1, EN 1316-2, EN 1316-3 (за останалите дървесни видове 

БДС / EN), извоз до временен склад рампиране на добитата дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината“ съгласно 

Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, от годишния план за ползване от 2018 г.  

от горски насаждения, разположени ДГТ в района на дейност на ТП „ДЛС Шерба“, 

обявен със  Заповед №430 /10.10.2018 г., на директора на ТП ДЛС „Шерба“, във вр. 

Заповед №372/08.10.2018 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

 

В определения срок за участие за Обект №VIII са регистрирани следните 

кандидати, подали оферта , по реда на депозиране на документите за участие, както 

следва: 

кандидат № 2 – вх. №3266/26.10.2018г при ТП ДЛС Шерба , час на постъпване на 

Офертата  - 11.50 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 №VIII, ТП ДЛС Шерба 

 

 

ІІ.РЕШИХ: 

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

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

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


за откриване на конкурсната сесия, одобрената документация , и не са налице 

обстоятелства за отстраняването му. 

 

Мотивиран от изложеното и като взех предвид предложенията  на кандидатите и 

резултатите отразени в Протокол на Комисията от 29.10.2018г.. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ за Обект №VIII: Прогнозно количество  в пл. куб.м.-  78 куб м. 

,   при пределна стойност в размер на 3153,50   лева без ДДС 

 

 „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) 

Предлагана цена: 3153,00  /три хиляди сто петдесет и три  лева / лева без ДДС 

         Комплексна оценка = 90,00т. + 10т. = 100,00т. 

         Класиран на  второ място-няма 

Отстранени участници- няма 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

 

4.С настоящата заповед закривам открития конкурс за Обект №VIII 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 конкурса 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”. 

4.3.На основание чл.60 от АПК , да се защитят интересите на поделението , с цел 

своевременно извършване на възложената дейност , от закъснението на което ще 

последва значителна и трудно поправима вреда за ТП ДЛС Шерба, както 

необходимостта от спешно провеждане на описаните дейности в ДГТ с оглед 

настъпващия зимен сезон и влошаване на условията за извършване на дейности в 

горски територии допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

4.3.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение , може да се 

обжалва чрез директора на ТП ДЛС Шерба до Административен съд гр.Варна в 

тридневен срок от съобщаването на настоящата заповед. 

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

дневен срок, считано от съобщаването    на настоящата заповед. 

4.4. При сключването на договора , изпълнителят да представи следните писмени 

документи : 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 стойността на предложената цена за 



изпълнение на дейността; 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. Документите, следва да със срок на валидност и вид, съгласно 

указаните в утвърдените конкурсни условия. 

4.5. 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 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ /П/ ПЕЧАТ 

 

 

 

 
Одобрил:....../п/.......... 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)зам.директор 

 

Изготвил и съгласувал:....../п/.............. 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9110, с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8                                                         

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

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

 

З А П О В Е Д 

 
№ 461/30.10.2018 г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител за Обект №IX 

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №372/08.10.2018г на 

директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.23, 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. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.)- 

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

Комисията от 29.10.2018г.  , назначена със Заповед №452 /29.10.2018г на директора на 

ТП ДЛС Шерба  за провеждане на открит конкурс  за възлагане на  дейности в ДГТ на 

територията на ТП ДЛС Шерба  с предмет : „Добив на дървесина– сеч, разкройване 

на сортименти по EN 1316-1, EN 1316-2, EN 1316-3 (за останалите дървесни видове 

БДС / EN), извоз до временен склад рампиране на добитата дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината“ съгласно 

Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, от годишния план за ползване от 2018 г.  

от горски насаждения, разположени ДГТ в района на дейност на ТП „ДЛС Шерба“, 

обявен със  Заповед №430 /10.10.2018 г., на директора на ТП ДЛС „Шерба“, във вр. 

Заповед №372/08.10.2018 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

 

В определения срок за участие за Обект №IX са регистрирани следните кандидати, 

подали оферта , по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

кандидат №6 – вх. №3271/26.10.2018г при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване на 

Офертата  - 14.00 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 №IX, ТП ДЛС Шерба 

 

ІІ.РЕШИХ: 

Участникът  „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 конкурсната сесия, одобрената документация , и не са налице 

обстоятелства за отстраняването му. 

 

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


Мотивиран от изложеното и като взех предвид предложенията  на кандидатите и 

резултатите отразени в Протокол на Комисията от 29.10.2018г.. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ   И  ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ за Обект №IX: Прогнозно количество  в пл. куб.м.-  82 куб м. ,   

при пределна стойност в размер на 3304,00   лева без ДДС 

 
       „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)          Предлагана цена: 3304,00  /три хиляди триста и четири  лева / 

лева без ДДС 

 Комплексна оценка = 90,00т. + 10т. = 100,00т. 

         Класиран на  второ място-няма 

Отстранени участници- няма 

 

ІV.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

 

4.С настоящата заповед закривам открития конкурс за Обект №IX 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 конкурса 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”. 

4.3.На основание чл.60 от АПК , да се защитят интересите на поделението , с цел 

своевременно извършване на възложената дейност , от закъснението на което ще 

последва значителна и трудно поправима вреда за ТП ДЛС Шерба, както 

необходимостта от спешно провеждане на описаните дейности в ДГТ с оглед 

настъпващия зимен сезон и влошаване на условията за извършване на дейности в 

горски територии допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

4.3.1.Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение , може да се 

обжалва чрез директора на ТП ДЛС Шерба до Административен съд гр.Варна в 

тридневен срок от съобщаването на настоящата заповед. 

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

дневен срок, считано от съобщаването    на настоящата заповед. 

4.4. При сключването на договора , изпълнителят да представи следните писмени 

документи : 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 стойността на предложената цена за 

изпълнение на дейността; 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. Документите, следва да със срок на валидност и вид, съгласно 

указаните в утвърдените конкурсни условия. 

4.5. 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 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ /П/ ПЕЧАТ 

 

 

 

 
Одобрил:....../п/.......... 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)зам.директор 

 

Изготвил и съгласувал:....../п/.............. 

(заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД)юрисконсулт 

 

 

 

 

 


