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П Р О Т О К О Л 

 
 На  05.01.2021г.  комисия назначена със Заповед  №420/22.12.2019г.  на 

зам.директора на ТП ДЛС Шерба, по заместване съгласно Заповед №О -515/10.12.2020г 

на директора на СИДП ДП Шумен,  в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД) - зам.директор при ТП 

ДЛС Шерба 

ЧЛЕНОВЕ:  

1.  (заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД) - РСО- главен счетоводител при ТП ДЛС 

Шерба  

            2.  (заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД) - юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

                 

          Се събра на заседание в административната сграда на ТП ДЛС Шерба, като на 

основание чл.35, 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 (Наредбата)   да провери редовността и 

съответствието на представените документи за сключване на договори от  проведена 

процедура – търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща 

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

дървесина за 2021 година  от държавните горски територии на ТП ДЛС Шерба , в района 

на дейност на   СИДП ДП – гр. Шумен, при условият на чл.115 от Зкона за горите и 

чл.38 от  НУРВИДГТ   ,  обявен със Заповед № 403 /04.12.2020г. на директора на ТП 

ДЛС Шерба вр. Заповед №405/03.12.2020 г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен, 

приключил със Заповеди  №№429/29.12.2020г, №430/29.12.2020г , №431/29.12.2020г    на 

зам.директора на ТП ДЛС Шерба , по заместване съгласно Заповед №О-515/10.12.2020г 

на директора на СИДП ДП Шумен за класиране и определяне на изпълнител за съотвения  

обект. 

      Съгласно Заповеди  №№429/29.12.2020г, №430/29.12.2020г , №431/29.12.2020г , във 

връзка с допуснатото предварителното им изпълнение , документи са представени , както 

следва: 

       

      1.За Обект № II- Пал ойл ООД 

      2.За Обект № III- Пал ойл ООД 

      3.За Обект № IV-Пал ойл ООД 

 

      Комисията разгледа представените документи за Обект № II- Пал ойл ООД и 

установи наличието на следните: 

- По Обстоятелствата заявени с декларация № 1  

• свидетелство за съдимост на управителите ;. 

• удостоверение от органите на Националната агенция за приходите ; 

• документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, 
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удостоверяващ, че участникът няма непогасени задължения към „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП Шумен и неговите териториални поделения; 

-. По Обстоятелствата заявени с декларация № 2 : 

Препоръка за наличие на „положителна търговска репутация“ от ТП                       

ДЛС Шерба 

- По Обстоятелствата заявени с декларация № 4 и № 6 относно техническата 

обезпеченост на участника: 

• Документи удостоверяващи, че участника определен за купувач, разполага 

със следната техническа обезпеченост: 

-- бензиномоторен трион (БМТ) – 2 бр. 

- специализирана техника за извоз – 1 бр. 

- специализирана техника за рампиране – 1 бр. 

• Заверено от участника извлечение счетоводните книги за ДМА, относно 

притежаваната от участника техника с приложени: 

• За трактори , самоходна горска техника или специализирана 

многофункционална горска техника: 

-  Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ; 

- Талон за преминал годишен технически преглед пред Областна дирекция 

„Земеделие; 

• За прикачния инвентар и БМТ: 

- заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ ; 

- По Обстоятелствата заявени с декларация № 5 относно кадровата обезпеченост 

на: 

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“ или специализирана 

многофункционална горска техника – категория Твк-Г; 

• Заверено копие на Удостоверение за регистрация на физическото лице за 

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

- По Обстоятелствата заявени с декларация № 8  

- Заверено копие от документа по чл.115, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗГ 

-Удостоверение от съответната РДГ за регистриран на името на участника обект по 

чл. 206 от Закона за горите с посочени обстоятелства относно наличие на регистрирана 

на името на участника производствена марка и нейния номер, наличие на изградена 

система за видеонаблюдение в обекта; 

     - Заверено копие на образец на „Обобщена справка“ за количествата постъпила, 

преработена и експедирана дървесина“ за 2019 година в обекта по чл.206 от ЗГ ; 

- Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 10%. 

        

      Комисията извърши проверка на представените от участника документи  и установи, 

че те съответстват на изисканите от Възложителя .  

      Предвид посоченото, участника отговаря на условията за сключване на договор за 

възлагане на дейността за обект № II. 

    С оглед горното, Комисията взе единодушно следното решение: 

    Комисията предлага на Възложителя да сключи  договор, както следва: 

   За Обект № II - „Пал ойл“  ООД   

 

 



 

Комисията разгледа представените документи за Обект № III- Пал ойл ООД и установи 

наличието на следните: 

- По Обстоятелствата заявени с декларация № 1  

• свидетелство за съдимост на управителите ;. 

• удостоверение от органите на Националната агенция за приходите ; 

• документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, 

удостоверяващ, че участникът няма непогасени задължения към „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП Шумен и неговите териториални поделения; 

-. По Обстоятелствата заявени с декларация № 2 : 

Препоръка за наличие на „положителна търговска репутация“ от ТП ДЛС 

Шерба 

- По Обстоятелствата заявени с декларация № 4 и № 6 относно техническата 

обезпеченост на участника: 

• Документи удостоверяващи, че участника определен за купувач, разполага 

със следната техническа обезпеченост: 

-- бензиномоторен трион (БМТ) – 2 бр. 

- специализирана техника за извоз – 1 бр. 

- специализирана техника за рампиране – 1 бр. 

• Заверено от участника извлечение счетоводните книги за ДМА, относно 

притежаваната от участника техника с приложени: 

• За трактори , самоходна горска техника или специализирана 

многофункционална горска техника: 

-  Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ; 

- Талон за преминал годишен технически преглед пред Областна дирекция 

„Земеделие; 

• За прикачния инвентар и БМТ: 

- заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ ; 

- По Обстоятелствата заявени с декларация № 5 относно кадровата обезпеченост 

на: 

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“ или специализирана 

многофункционална горска техника – категория Твк-Г; 

• Заверено копие на Удостоверение за регистрация на физическото лице за 

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

- По Обстоятелствата заявени с декларация № 8  

- Заверено копие от документа по чл.115, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗГ 

-Удостоверение от съответната РДГ за регистриран на името на участника обект по 

чл. 206 от Закона за горите с посочени обстоятелства относно наличие на регистрирана 

на името на участника производствена марка и нейния номер, наличие на изградена 

система за видеонаблюдение в обекта; 

     - Заверено копие на образец на „Обобщена справка“ за количествата постъпила, 

преработена и експедирана дървесина“ за 2019 година в обекта по чл.206 от ЗГ ; 

- Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 10%. 

        

      Комисията извърши проверка на представените от участника документи  и установи, 

че те съответстват на изисканите от Възложителя .  



      Предвид посоченото, участника отговаря на условията за сключване на договор за 

възлагане на дейността за обект № III. 

С оглед горното, Комисията взе единодушно следното решение: 

    Комисията предлага на Възложителя да сключи  договор, както следва: 

   За Обект № III - „Пал ойл“  ООД   

 

Комисията разгледа представените документи за Обект № IV- Пал ойл ООД и установи 

наличието на следните: 

- По Обстоятелствата заявени с декларация № 1  

• свидетелство за съдимост на управителите ;. 

• удостоверение от органите на Националната агенция за приходите ; 

• документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, 

удостоверяващ, че участникът няма непогасени задължения към „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП Шумен и неговите териториални поделения; 

-. По Обстоятелствата заявени с декларация № 2 : 

Препоръка за наличие на „положителна търговска репутация“ от                                     

ТП ДЛС Шерба 

- По Обстоятелствата заявени с декларация № 4 и № 6 относно техническата 

обезпеченост на участника: 

• Документи удостоверяващи, че участника определен за купувач, разполага 

със следната техническа обезпеченост: 

-- бензиномоторен трион (БМТ) – 2 бр. 

- специализирана техника за извоз – 1 бр. 

- специализирана техника за рампиране – 1 бр. 

• Заверено от участника извлечение счетоводните книги за ДМА, относно 

притежаваната от участника техника с приложени: 

• За трактори, самоходна горска техника или специализирана 

многофункционална горска техника: 

-  Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ; 

- Талон за преминал годишен технически преглед пред Областна дирекция 

„Земеделие; 

• За прикачния инвентар и БМТ: 

- заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ ; 

- По Обстоятелствата заявени с декларация № 5 относно кадровата обезпеченост 

на: 

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“ или специализирана 

многофункционална горска техника – категория Твк-Г; 

• Заверено копие на Удостоверение за регистрация на физическото лице за 

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

- По Обстоятелствата заявени с декларация № 8  

- Заверено копие от документа по чл.115, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗГ 

-Удостоверение от съответната РДГ за регистриран на името на участника обект по 

чл. 206 от Закона за горите с посочени обстоятелства относно наличие на регистрирана 

на името на участника производствена марка и нейния номер, наличие на изградена 

система за видеонаблюдение в обекта; 



     - Заверено копие на образец на „Обобщена справка“ за количествата постъпила, 

преработена и експедирана дървесина“ за 2019 година в обекта по чл.206 от ЗГ ; 

- Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 10%. 

        

      Комисията извърши проверка на представените от участника документи  и установи, 

че те съответстват на изисканите от Възложителя .  

      Предвид посоченото, участника отговаря на условията за сключване на договор за 

възлагане на дейността за обект № IV. 

 

    С оглед горното, Комисията взе единодушно следното решение: 

    Комисията предлага на Възложителя да сключи  договор, както следва: 

   За Обект № IV - „Пал ойл“  ООД   

 

     Настоящият протокол се изготви и предаде на  Възложителя за утвърждаване като 

след утвърждаването му , следва да се публикува на интернет страницата на ТП ДЛС 

Шерба  и СИДП ДП Шумен по обособения раздел на процедурата. 

 
 

КОМИСИЯ: 

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

(заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД) -  зам.директор при ТП ДЛС Шерба 

Членове: 

......../п/............................. 

(заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД) -  РСО- главен счетоводител при ТП ДЛС Шерба 

........../п/............................ 

(заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД) - юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

 

 
 

 

                                                                                                  .........../п/.................... 

                                                               УТВЪРДИЛ :(заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД)  
                                                                        ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС ШЕРБА 

                                                                       05.01.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


