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П Р О Т О К О Л 

 
 Днес  27.06.2019г.  комисия назначена със Заповед  №251/27.06.2019г.  на директора 

на ТП ДЛС Шерба,  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 от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДЛС Шерба, 

с.Старо Оряхово  и проведе процедура – ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за Продажба на 

прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост от годишен план за 

ползването на дървесина за 2019 год. от държавните горски територии на ТП ДЛС 

Шерба, в района на дейност на СИДП ДП – гр. Шумен, проведен по реда на Наредба за 

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

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

продукти - (Наредбата).,  обявен със Заповед  №236/10.06.2019г.на Директора на ТП ДЛС 

Шерба вр. Заповед №215 /10.06.2019г. 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)- пълномощник на  „Лесо Трейд“ 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.. 

        Съгласно полученият Списък на участниците, комисията констатира, че за участие в 

процедурата са получени следните оферти: 
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участник  №1 – вх. №2121/25.06.2019г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване   - 14.10 

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. 

59 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД), 

съгласно пълномощно с рег.№7981/21.12.2017г. , заверено пред Нотариус с рег.№520 на 

НК София и район на действие РС- Варна 

          Участва за Обект №I и №II ТП ДЛС Шерба 

 

        Комисията подписа декларации , съгласно обстоятелствата по чл. 60, ал.5 от Наредба за 

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

и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - 

Приложения от №2 до №6. 

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: 

1.Относно кандидат №1 „Лесо Трейд” ЕООД  : 

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

2. Единен идентификционен код ; 

3. 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; 

4. Документ за внесена гаранция за участие  

5. Декларация в оригинал, за заявени обстоятелства, относно запознаване на 

кандидата с условията и реда за провеждане на процедурата и клаузите на проекта на 

договора.. 

6.Декларация за съгласие за обработване на лични данни  

7.Пълномощно 

 

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 

посоченият от участника  ЕИК и не установи различия относно представените данни и 

посочените в регистъра. 



 

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

процедурата. 

В  резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 

решение: 

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ: 

участник  №1 – вх. №2121/25.06.2019г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване   - 14.10 

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. 

59 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД), 

съгласно пълномощно с рег.№7981/21.12.2017г. , заверено пред Нотариус с рег.№520 на 

НК София и район на действие РС- Варна 

          Участва за Обект №I и №II ТП ДЛС Шерба 

 

ВТОРИ ЕТАП от заседанието на комисията 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия: 

1. Провеждане на явния търг с допуснатите до участие . 

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. 

       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.- 1871, с начална цена   – 

154500,00  лв без ДДС и стъпка на наддаване –1545,00 лева 

Допуснат участник :№1 „Лесо Трейд” 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: 

„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. 

59 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД), 

съгласно пълномощно с рег.№7981/21.12.2017г. , заверено пред Нотариус с рег.№520 на 

НК София и район на действие РС- Варна, за  участник спечелил търга по отношение на 

Обект №I 

при цена: 154500,00  лв без ДДС /сто петдесет и четири  хиляди и петстотин  лева/ 

лв без ДДС 



  Класиран на второ място: няма 

 Отстранени участници няма 

 

Обект №II, с прогнозно количество  дървесина в пл. куб.м.- 1866, с начална цена   – 

159151,00  лв без ДДС и стъпка на наддаване –1592,00 лева 

Допуснат участник :№1 „Лесо Трейд” ЕООД   

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: 

„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. 

59 от ЗЗЛД), по пълномощие представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД), 

съгласно пълномощно с рег.№7981/21.12.2017г. , заверено пред Нотариус с рег.№520 на 

НК София и район на действие РС- Варна, за  участник спечелил търга по отношение на 

Обект №II 

при цена: 159151,00  лв без ДДС /сто петдесет и девет  хиляди сто петдесет и един  

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 №6. 

Настоящия протокол се изготви на 27.06.2019г и представи на Възложителя на 

28.06.2019г. 

  
КОМИСИЯ: 

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

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

Членове : 

1......../п/................. 

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

2......./п/.................. 

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

 

 

 

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

                                                                              01.07.2019г. 

 


