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П Р О Т О К О Л 

 
 Днес  05.02.2020г.  комисия назначена със Заповед  №69/05.02.2020г.  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 09.30 часа в административната сграда на ТП ДЛС Шерба, 

с.Старо Оряхово, ул.Дунав №8   и проведе процедура – ОТКРИТ КОНКУРС с предмет:    

„Добив на дървесина– сеч, разкройване на сортименти по БДС, 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 2020 г.  от горски насаждения, 

разположени ДГТ в района на дейност на ТП „ДЛС Шерба “, проведен по реда на 

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти,  обявен със Заповед №35/17.01.2020 г., на директора на ТП 

ДЛС Шерба, вр. Заповед №27/16.01.2020 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

      На заседанието на комисията, проведено от 09.30 часа на 05.02.2020г. в ТП ДЛС 

Шерба, с.Старо Оряхово,   присъстваха следните участници подали заявление за участие 

в конкурса, както следва: 

1.(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)– законен представител на „Лесо 2019“ ЕООД 

2.(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)– законен представител на „Шери Ю“ ЕООД; 

3.(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- законен представител на „Експрес лес“ ЕООД 

  

         І.Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията 

на предварително обявените от възложителя условия: 

            ПЪРВИ ЕТАП 

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

от членовете на комисията. 

2.Проверка на офертите за съответствие с изискванията предварително обявените 

условия от външна страна. 

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

съдържа, съгласно предварително обявените от Възложителя условия 

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

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 
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По точка 1. Получаване на Регистъра на  представените оферти, и подписване на  

декларации от членовете на комисията. 

 1.Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, че 

за участие в процедурата са получени следните оферти съгласно входящ регистър на 

постърилите заявления- Приложение №1 към настоящия протокол: 

участник  №1 – вх. №472/04.02.2020г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване   - 11.00 

часа  

„Лесо 2019“  ЕООД  , седалище и адрес на управление:с.Гроздьово, обл.Варна, ул.Стефан 

Караджа №6, ЕИК 205877375, представлявано от Управител (заличено на осн. чл. 59 от 

ЗЗЛД) 

          Участва за Обект №II ТП ДЛС Шерба 

 

участник  №2 – вх. №503/04.02.2020г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване   - 14.40 

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 № 3 – вх. №506/04.02.2020г при ТП ДЛС Шерба , час на постъпване на 

Офертата  - 14.42 часа 

„Експрес лес” ЕООД  , седалище и адрес на управление: гр.Долни  чифлик, обл.Варна, 

ул.Камчия, бл.2, вх.Б, ет.4, ап.49,  ЕИК 200555566, представлявано от Управител (заличено на 

осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

            Участва за Обект № III  ТП ДЛС Шерба 

 

        Комисията подписа декларации , съгласно обстоятелствата по чл. 21, ал.6 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  

Комисията извърши служебна проверка относно съответствие на кандидатите с 

изискванията на конкурсните условията и проверка на офертите за съответствие с 

изискванията на  предварително обявените условия от външна страна. 

Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на 

предварително обявените условия: 

Всички оферти отговарят от външна страна на изискванията на предварително 

обявените условия. 

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

документите, които съдържа, съгласно предварително обявените  условия. 

Комисията 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 различия относно представените 

данни и посочените в регистъра. 

Комисията извърши служебна проверка и установи , че внесената от участниците 

гаранция за участие за съответния  обект е постъпила по сметката на ТП ДЛС Шерба в 

определения от Възложителя срок. 



Комисията констатира, че участниците са посочили , че при изпълнение на 

поръчката няма да ползват подизпълнители. 

 

Офертата на кандидатите с оглед изискванията на Възложителя и приложените 

към офертите списъци, съдържат документи,  както следва: 

 

Относно участник №1- „Лесо 2019“  ЕООД  : 

Съдържанието на офертата на участника  съответства на конкурсните условия, а 

именно: 

            1. Заявление за участие – оригинал; 

            2 Декларация № 1 в оригинал ;  

            3.Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични 

дданни  в оригинал; 

            4.Отделен запечетан плик – ценово предложение 

 

       Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на Наредба за условията и 

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

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

са налице обстоятелства за отстраняване на участника. 

 

Относно участник №2- „Шери Ю“  ЕООД  : 

Съдържанието на офертата на участника  съответства на конкурсните условия, а 

именно: 

            1. Заявление за участие – оригинал; 

            2 Декларация № 1 в оригинал ;  

            3.Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични 

дданни  в оригинал; 

            4.Отделен запечетан плик – ценово предложение 

 

       Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на Наредба за условията и 

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

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

са налице обстоятелства за отстраняване на участника. 

 

Относно участник №3- „Експрес лес“  ЕООД  : 

Съдържанието на офертата на участника  съответства на конкурсните условия, а 

именно: 

            1. Заявление за участие – оригинал; 

            2 Декларация № 1 в оригинал ;  

            3.Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични 

дданни  в оригинал; 

            4.Отделен запечетан плик – ценово предложение 

 

       Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на Наредба за условията и 

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



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

са налице обстоятелства за отстраняване на участника. 

 

В  резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 

решение: 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, 

КАКТО СЛЕДВА: 

 

участник  №1 – вх. №472/04.02.2020г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване   - 11.00 

часа  

„Лесо 2019“  ЕООД  , седалище и адрес на управление:с.Гроздьово, обл.Варна, ул.Стефан 

Караджа №6, ЕИК 205877375, представлявано от Управител (заличено на осн. чл. 59 от 

ЗЗЛД) 

          Участва за Обект №II ТП ДЛС Шерба 

 

участник  №2 – вх. №503/04.02.2020г. при ТП ДЛС Шерба, час на постъпване   - 14.40 

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 № 3 – вх. №506/04.02.2020г при ТП ДЛС Шерба , час на постъпване на 

Офертата  - 14.42 часа 

„Експрес лес” ЕООД  , седалище и адрес на управление: гр.Долни  чифлик, обл.Варна, 

ул.Камчия, бл.2, вх.Б, ет.4, ап.49,  ЕИК 200555566, представлявано от Управител (заличено на 

осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

            Участва за Обект № III  ТП ДЛС Шерба 

 

ВТОРИ ЕТАП от заседанието на комисията 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия: 

1. Отваряне на плика с предлаганата цена на допуснатите до участие и оценка на 

офертата  

2. Закриване на заседанието 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка Първа: 

Комисията разясни на кандидатите реда за провеждане на конкурса , съгласно 

предварително обявените условия, а  именно: 

В присъствието на всички допуснати участници, Комисията отваря пликовете с 

надпис ”Предлагана цена „ 

В плика с надпис „ Предлагана цена е приложено  Ценово предложение  

Комисията класира участниците в закрито заседание като определя класацията на 

офертите за съответната позиция .  

     Предложенията на участниците ще се оценяват и класират , при следните 

показатели: предложена най- ниска крайна цена общо за обекта в български лева без 

включено ДДС. 

   

 



 

 

 

ТРЕТИ ЕТАП: 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията 

на предварително обявените от възложителя условия: 

1. Разглеждане  на допуснатите оферти, оценяване в съответствие с предварително 

обявените критерии и класиране на участниците по обекти. 

2. Приключване работата на комисията, закриване на заседанието и предаване  на 

протокола и цялата документация на възложителя. 

По точка първа 

 Комисията премина към оценяване и класиране на допуснатите оферти , както 

следва: 

          За Обект №I: 

Допуснат участник:№2- Шери Ю ЕООД   

         Ценова оферта на Шери Ю ЕООД   

          Предлагана обща цена: 85950,00 /осемдесет и пет хиляди деветстотин и петдесет / 

лева без ДДС 

 

За Обект №II: 

Допуснат участник:№1- Лесо 2019  ЕООД   

         Ценова оферта на Лесо 2019  ЕООД   

         Предлагана обща цена: 28115,00 /двадесет и осем хиляди сто и петнадесет / лева без 

ДДС 

 

За Обект №III: 

Допуснат участник:№3- Експрес лес  ЕООД   

         Ценова оферта на Експрес лес  ЕООД   

         Предлагана обща цена: 70127,00 /седемдесет хиляди сто двадесет и седем/ лева без 

ДДС 

 

Във връзка с така извършените действия по отваряне и обявяване на  офертите , 

Комисията 

 

ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

 

За Обект №I - ТП ДЛС Шерба 

Прогнозно количество  в пл. куб.м.-  2500 куб м., при пределна обща стойност в 

размер на 85958,00  лева без ДДС  

Е спечелен от участник №2 

„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) 

         Предлагана обща цена: 85950,00 /осемдесет и пет хиляди деветстотин и 

петдесет / лева без ДДС 

Класиран на второ място и отстранени участници: няма 

 

 

 

 

 



 

 

 

За Обект №II - ТП ДЛС Шерба 

Прогнозно количество  в пл. куб.м.-  652 куб м. при пределна обща стойност в размер 

на 28115,00  лева без ДДС  

Е спечелен от участник №1 

 

„Лесо 2019“  ЕООД  , седалище и адрес на управление:с.Гроздьово, обл.Варна, ул.Стефан 

Караджа №6, ЕИК 205877375, представлявано от Управител (заличено на осн. чл. 59 от 

ЗЗЛД) 

         Предлагана обща цена: 28115,00 /двадесет и осем хиляди сто и петнадесет / лева 

без ДДС 

         Класиран на второ място и отстранени участници: няма 

 

За Обект №III - ТП ДЛС Шерба 

Прогнозно количество  в пл. куб.м.-  2498 куб м. при пределна обща стойност в 

размер на 70127,00  лева без ДДС  

Е спечелен от участник №3 

„Експрес лес” ЕООД  , седалище и адрес на управление: гр.Долни  чифлик, обл.Варна, 

ул.Камчия, бл.2, вх.Б, ет.4, ап.49,  ЕИК 200555566, представлявано от Управител (заличено на 

осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

         Предлагана обща цена: 70127,00 /седемдесет хиляди сто двадесет и седем/ лева без 

ДДС 

         Класиран на второ място и отстранени участници: няма 

 

По точка Втора: 

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

на Възложителя да сключи договор с участника  класиран  на първо място за съответния 

обект предмет на открития конкурс. 

Неразделна част от настоящият протокол са Приложения от №1 до №4. 
 

 

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) 

                                            ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС ШЕРБА 

                                                                   06.02.2020г. 

 


