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П Р О Т О К О Л 

 
 Днес  22.12.2019г.  комисия назначена със Заповед  №420/22.12.2019г.  на 

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

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 

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

                 

        Се събра на заседание от 09.30 часа в административната сграда на ТП ДЛС Шерба, 

с.Старо Оряхово  и проведе 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 условията на чл.38 от 

Наредбата и чл.115 от Закона за горите, 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 - 

(Наредбата).,  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 . 

       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. 59 от ЗЗЛД) - законен представител на „Пал ойл“ ООД 

2. (заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД) - законен предствител на „Шери Ю“ ЕООД 

 

            Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията 

на предварително обявените от възложителя условия: 

            ПЪРВИ ЕТАП: 

        1.Получаване на Списъка с участниците и представените от тях документи ,  и 

подписване на  декларации от членовете на комисията. 

2.Проверка на пликовете с документите на участниците за съответствие с 

изискванията предварително обявените условия от външна страна. 

3. Отваряне на пликовете с документите на участниците   и проверка за 

съдържанието  им, съгласно предварително обявените от Продавача изисквания.  

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

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка 1. Получаване на Списъка с участниците и представените от тях документи 

,  и подписване на  декларации от членовете на комисията.. 
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        Съгласно полученият Списък на участниците, комисията констатира, че за участие в 

процедурата са получени следните оферти: 

участник  №1 – вх. №4170/21.12.2020г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване   - 15,13 

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. 

59 от ЗЗЛД)           Участва за Обект №I ТП ДЛС Шерба 

 

участник  №2 – вх. №4174/21.12.2020г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване   - 15,46 

часа  

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

обл.Варна,  ЕИК 103528491, представлявано от Управители заед и поотделно (заличено 

на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД)  и (заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД)           Участва за Обект №I, 

№ II, № IIIи №IV 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 №4. 

По точка 2.Проверка на пликовете с документите на участниците за съответствие с 

изискванията предварително обявените условия от външна страна. 

 

         Комисията извърши служебна проверка относно съответствие на участниците с 

изискванията на условията и проверка на пликовете с документите 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: 

Пликовете с документите на всички явили се участници  отговарят от външна 

страна на изискванията на предварително обявените условия. 

 

По точка 3. Отваряне на пликовете с документите на участниците   и проверка за 

съдържанието  им, съгласно предварително обявените от Продавача изисквания 

Комисията констатира следното: 

Относно участник №1 „Шери Ю“ ЕООД  : 

1. Заявление за участие (по образец) –в оригинал .  

2. Декларация  в оригинал (по образец) – удостоверяваща заявените обстоятелства 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 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; 

3. Декларация № 2- в оригинал; 

4.Декларация №4 – в оригинал; 

5.Декларация №5- в оригинал; 

6.Декларация №6- в оригинал; 

7.Декларация №7- в оригинал; 

8.Деларация №8- в оригинал; 

9.Декларация №9- в оригинал; 

10.Декларация №11- в оригинал  

 



Комисията констатира, че са налице изискуемите от Продавача документи , съгласно 

предварително обявените условия, и същите отговарят 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. 

Комисията извърши служебна проверка в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от 

Закона за горите за съответната дейност и не установи несъответствие със заявените 

данни.  

Комисията извърши служебна проверка и установи , че внесената от участника 

гаранция за участие за съответния обект са постъпили по сметката на ТП ДЛС Шерба в 

определения от Възложителя срок. 

Комисията констатира, че участника е  посочил , че при изпълнение на поръчката 

няма да ползва подизпълнители. 
    Комисията извърши служебна проверка по заявените от участника обстоятелства относно 

спазване изискването на чл.115 от Закона за горите, като установи: 

   -участника разполага с  обект по чл.206 от Закона за горите на територията на община в 

териториалния обхват на ТП ДЛС Шерба на следния адрес: Склад Гатер банцинг с.Пчелник с 

регистрирана производствена марка Серия Е №2018, дневник за постъпилата преработена и 

експедирана дървесина и изградена система за видеонаблюдение. 

  -при служебна проверка за съответствие с изискванията на чл.115 , ал.2 от Закона за горите 

се установи, че участникът притежава документ №TUEV-СОС- 001097. за съответствие с 

международен стандарт FSC 100% и прилагана система- трансферна.  

-във вр с изискванията на чл.38, ал.2, т.4 от Наредбата , участникът е декларирал , че 

за предходната 2019 година е преработил в обект по чл.206 от Закона за горите в 

териториалния обхват на ТП ДЛС Шерба- 1892,181  пл.куб.м. 

 

Относно участник №2 „Пал ойл“ ООД  : 

1. Заявление за участие (по образец) –в оригинал .  

2. Декларация  в оригинал (по образец) – удостоверяваща заявените обстоятелства 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 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; 

3. Декларация № 2- в оригинал; 

4.Декларация №4 – в оригинал; 

5.Декларация №5- в оригинал; 

6.Декларация №6- в оригинал; 

7.Декларация №7- в оригинал; 

8.Деларация №8- в оригинал; 

9.Декларация №9- в оригинал; 

10.Декларация №11- в оригинал  

 

Комисията констатира, че са налице изискуемите от Продавача документи , съгласно 

предварително обявените условия, и същите отговарят 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. 

Комисията извърши служебна проверка в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от 

Закона за горите за съответната дейност и не установи несъответствие със заявените 

данни.  

Комисията извърши служебна проверка и установи , че внесената от участника 

гаранция за участие за съответния обект са постъпили по сметката на ТП ДЛС Шерба в 

определения от Възложителя срок. 

Комисията констатира, че участника е  посочил , че при изпълнение на поръчката 

няма да ползва подизпълнители. 
    Комисията извърши служебна проверка по заявените от участника обстоятелства относно 

спазване изискването на чл.115 от Закона за горите, като установи: 

   -участника разполага с  обект по чл.206 от Закона за горите на територията на община в 

териториалния обхват на ТП ДЛС Шерба на следния адрес: с.Рудник, стопански двор, ПИ 

№322017 и с.Рудник , ПИ №384, кв.28, с регистрирана производствена марка съответно Серия Е 

№2061, Серия Е 2004, дневник за постъпилата преработена и експедирана дървесина и изградена 

система за видеонаблюдение.. 

  -при служебна проверка за съответствие с изискванията на чл.115 , ал.2 от Закона за горите 

се установи, че участникът притежава документ №СИ-СОС- 864666/08.03.2019г. за съответствие 

с международен стандарт FSC 100%  и прилагана система- контрол и проследимост на 

дървесината и произведените продукти. 

-във вр с изискванията на чл.38, ал.2, т.4 от Наредбата , участникът е декларирал , че 

за предходната 2019 година е преработил в обект по чл.206 от Закона за горите в 

териториалния обхват на ТП ДЛС Шерба- 1591,20 пл.куб.м. 

При разглеждане на представените документи от Пал ойл ООД , в частност 

Декларация №8 , Комисията установи следните обстоятелства: 

Участника е декларирал  преработена дървесина в обект по чл.206 от Закона за 

горите за предходната календарна година – 2019 в размер на 1591,20 пл.куб.м.  

Същият е заявил участие за обекти, предмет на тръжната процедура: №I – с 

прогнозно количество 3413 пл.куб.м.стояща дървесина на корен; №II – с прогнозно 

количество 2408 пл.куб.м. стояща дървесина на корен; №III- с прогнозно количество 2371 

пл.куб.м. стояща дървесина на корен; №IV- с прогнозно количество 1964 пл.куб.м. стояща 

дървеисна на корен. 

Съгласно изискванията на чл.38, ал.2, т.4 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) и 

одобрените тръжни условия , участникът следва да докаже наличие на  обем преработена 

дървесина в регистрирани на негово име обект/обекти по чл. 206 от ЗГ през предходната 

година, съгласно дневниците за преработена дървесина, за не по-малко от 50 на сто от 

количеството на обекта, за който участва. 

Предвид посоченото и на основание чл. 60, ал.9 от Наредбата, Комисията изиска от 

участника да представи писмени доказателства по отношение на декларираното 

обстоятелства за количествата преработена дървесина в обект/и по чл.206 от Закона за 

горите.  

В хода на заседанието на комисията , участникът Пал ойл ООД представи Обобщена 

справка за количествата постъпила , преработена и експедирана дървесина за 2019 година 

в обекти по чл. 206 от Закона за горите , регистриран на името на участника. 

След разглеждане на представените писмени документи, Комисията установи, че 

участникът е преработил през 2019 година дървесина в размер на 1591,20 пл.куб.м.  



От  декларираните обстоятелства и събраните писмени документи в хода на 

процедурата , Комисията констатира, че участникът е покрил изискването за наличие на  

обем преработена дървесина в регистрирани на негово име обект/обекти по чл. 206 от 

ЗГ през предходната година, съгласно дневниците за преработена дървесина, за не по-

малко от 50 на сто от количеството на обекта, за който участва само за  обекти №№II, III 

и IV , а по отношение на  обект №I  не  отговаря на изискванията на чл.38, ал.2, т.4 от  

Наредбат и утвърдените тръжни условия от Продавача. 

 

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: 

„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. 

59 от ЗЗЛД)           По отношение на  Обект №I ТП ДЛС Шерба 

 

„Пал ойл“  ООД  , седалище и адрес на управление:с.Рудник, обл.Варна, , ЕИК 

103528491, представлявано от Управител (заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД)  

          По отношение на Обекти № II, № III и №IV ТП ДЛС Шерба 

 

         Във връзка с разпоредбата на  чл.38, ал.2, т.4 , чл. 58, ал.1, т.7 и чл.61,  ал.5, 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 , с оглед подробно изложените по- горе обстоятелства, Комисията не допуска 

до участие  о отстранява: 

 „Пал ойл“  ООД  , седалище и адрес на управление:с.Рудник, обл.Варна, , ЕИК 

103528491, представлявано от Управител (заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД)  

           По отношение участието на дружеството за  Обект № I 

 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия: 

1. Провеждане на явния търг с допуснатите до участие . 

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 участниците 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. 

         В резултат на проведения явен търг: 

Обект №I , с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.-3413, с начална цена   –

255975,00  лв без ДДС и стъпка на наддаване –2559,75 лева 

Допуснат участник :№1 – Шери Ю ЕООД  

Явният търг за Обект №I  се проведе при условията на чл. 63, ал.2 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 . 

   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. 

59 от ЗЗЛД) , за  участник спечелил търга по отношение на Обект №I 

 

при начална цена: 255975,00  лв без ДДС /двеста петдесет и пет хиляди 

деветстотин седемдесет и пет лева/ лв без ДДС 

  Класиран на второ място: няма 

 Отстранен участник: Пал ойл ООД 

 

Обект №II, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 2408, с начална цена   –

159297,00 лв без ДДС и стъпка на наддаване –1592,97 лева 



Допуснат участник :№2 – Пал ойл ООД 

Явният търг за Обект №II  се проведе при условията на чл. 63, ал.2 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 . 

   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. 59 от ЗЗЛД)  и (заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД) , за  участник спечелил търга 

по отношение на Обект №II 

 

при начална цена: 159297,00 лв без ДДС /сто петдесет и девет хиляди двеста 

деветдесет и седем лева/ лв без ДДС 

  Класиран на второ място: няма 

 Отстранени участници няма 

 

Обект №III, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.-2371, с начална цена   –

141113,00 лв без ДДС и стъпка на наддаване –1411,13 лева 

Допуснат участник :№2 – Пал ойл ООД  

Явният търг за Обект № III  се проведе при условията на чл. 63, ал.2 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 . 

   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 заед и поотделно (заличено 

на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД) и (заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД) , за  участник спечелил търга 

по отношение на Обект № III 

 

при начална цена: 141113,00 лв без ДДС /сто четиридесет и една хиляди сто и 

тринадесет лева/ лв без ДДС 

  Класиран на второ място: няма 

 Отстранени участници няма 

 

Обект №IV, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 1964, с начална цена   

– 113803,00  лв без ДДС и стъпка на наддаване –1138,03 лева 

Допуснат участник :№2– Пал ойл ООД 

Явният търг за Обект № IV  се проведе при условията на чл. 63, ал.2 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 . 

   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 заед и поотделно (заличено 

на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД) и (заличено на осн. Чл. 59 от ЗЗЛД) , за  участник спечелил търга 

по отношение на Обект № IV 

 



при начална цена: 113803,00  лв без ДДС /сто и тринадесет  хиляди осемстотин и 

три лева/ лв без ДДС 

  Класиран на второ място: няма 

 Отстранени участници няма 

 

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 №4 и тръжни 

листи от проведен търг с явно наддаване. 

Настоящия протокол се представи на Възложителя на 23.12.2020г. 

  
 

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 Гл.счетоводител при ТП ДЛС Шерба 

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

Шерба 

 

 
 

 

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

                                                                              23.12.2020г. 

                                                            По заместване съгласно Заповед №О-515/10.12.2020г  

                              на директора на СИДП ДП Шумен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


