
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ  И ГОРИТЕ 

„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 

 
№ 01/04.01.2022г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител  

за обект №І 

            

 На основание чл.62 ал.1 т. 1  от Наредбата за условията и реда за възлагане на 

изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /обн. ДВ бр. 96 /06.12.2012г./,  

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

30.12.2021г., назначена със Заповед №365/30.12.2021г.  на Директора на ТП ДЛС Шерба      

за провеждане на процедура – ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ с предмет : Продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен  по сортиментна ведомост от 

годишен план за ползването на дървесина за 2022 год. от държавните горски 

територии на ТП ДЛС Шерба, в района на дейност на СИДП ДП – гр. Шумен, открит 

със  Заповед №349/13.12.2021г. на Директора на ТП ДЛС Шерба, във връзка със Заповед 

№538/30.12.2021г. на Директора на СИДП ДП-гр.Шумен, 

 

 

 І. УСТАНОВИХ, ЧЕ 

        В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали 

заявления за участие, както следва: 

1.Кандидат № 1 –  Оферта вх.№ 3764/23.12.2021год. – 9.24ч. от „Дивал агро“ ЕООД; 

 

 

 ІІ. РЕШИХ: 

Участникът  „Дивал агро“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба и 

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

откриване на тръжната сесия, одобрената документация и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Мотивиран от изложеното и предвид достигнатата по време на търга цена, 

предложена от участника, отразена  в протокола на комисията от 30.12.2021година, 

 

 ІІІ. ОБЯВЯВЯМ: 

 

Следното класиране за  обект №І: 

Прогнозно количество  стояща маса в пл.куб.м. - 8484, обща начална цена  –   

576305.00лв., стъпка на наддаване в размер на 5763,05лв. срок за изпълнение  – до 

30.12.2022г. 

 

1. Класиран на първо  място:  „Дивал агро“ ЕООД с предложена обща  цена  в 

размер на 576305.00лв./ петстотин седемдесет и шест хиляди, триста и пет лева/ без ДДС. 
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2.  Класиран на второ  място:  няма 

3. Отстранени участници – няма. 

 

   ІV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА И КУПУВАЧ: 

За ОБЕКТ № І : КЛАСИРАНИЯТ НА ПЪРВО МЯСТО : „Дивал агро“ ЕООД с 

предложена обща  цена  в размер на  576305.00лв./ петстотин седемдесет и шест хиляди, 

триста и пет лева/ без ДДС. 

 

   V. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ: 

 

 1. Гаранцията за изпълнение на договора за обекта  е в размер на 10% от 

стойността за конкретния обект, достигната по време на търга.  

  2. Участниците в процедурата да бъдат уведомени за настоящата заповед по реда на 

чл. 61 от АПК. 

2.1. Препис от заповедта да се изпрати на ЦУ на „СИДП” ДП-гр.Шумен за сведение и 

публикуване на интернет страницата на предприятието към електронното досие на 

процедурата. 

 3. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК. Жалбата се подава чрез 

Директора на ТП ДЛС Шерба до Административен съд-гр.Варна. 

 4 . На основание чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка със 

защита на важни държавни интереси, с цел своевременно извършване на дейността и  

предотвратяване загуби за горското стопанство, както и предвид обстоятелството, че е налице 

един заинтересован участник в процедурата за този обект, допускам предварителното  

изпълнение на настоящата заповед . 

5. Договорът със спечелилия и определен за купувач следва да се сключи  не по-късно 

от  14дни , считано от датата нат влизане в сила на настоящата заповед  или в същия срок от 

съобщаването  на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато предварително 

изпълнение. 

6.Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на  (заличено на осн. чл. 

59 от ЗЗЛД) – зам.директор на ТП ДЛС Шерба. 

 

 

ЗА ДИРЕКТОР 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) -Зам.Директор 

Съгласно заповед на Директора на СИДП ДП гр. Шумен 

№ О-453/22.12.2021 г. 

 

ГВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ  И ГОРИТЕ 

„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 

 
№ 02/04.01.2022г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител  

за обект №ІІ 

            

 На основание чл.62 ал.1 т. 1  от Наредбата за условията и реда за възлагане на 

изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /обн. ДВ бр. 96 /06.12.2012г./,  

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

30.12.2021г., назначена със Заповед №365/30.12.2021г.  на Директора на ТП ДЛС Шерба      

за провеждане на процедура – ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ с предмет : Продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен  по сортиментна ведомост от 

годишен план за ползването на дървесина за 2022 год. от държавните горски 

територии на ТП ДЛС Шерба, в района на дейност на СИДП ДП – гр. Шумен, открит 

със  Заповед №349/13.12.2021г. на Директора на ТП ДЛС Шерба, във връзка със Заповед 

№538/30.12.2021г. на Директора на СИДП ДП-гр.Шумен, 

 

 

 І. УСТАНОВИХ, ЧЕ 

        В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали 

заявления за участие, както следва: 

1.Кандидат № 1 –  Оферта вх.№ 3764/23.12.2021год. – 9.24ч. от „Дивал агро“ ЕООД; 

 

 ІІ. РЕШИХ: 

Участникът  „Дивал агро“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба и 

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

откриване на тръжната сесия, одобрената документация и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Мотивиран от изложеното и предвид достигнатата по време на търга цена, 

предложена от участника, отразена  в протокола на комисията от 30.12.2021година, 

 

 ІІІ. ОБЯВЯВЯМ: 

 

Следното класиране за  обект №ІІ: 

Прогнозно количество  стояща маса в пл.куб.м. - 8523, обща начална цена  –   

598341.00лв., стъпка на наддаване в размер на 5983,41лв. срок за изпълнение  – до 

30.12.2022г. 
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1. Класиран на първо  място:  „Дивал агро“ ЕООД с предложена обща  цена  в 

размер на 598 341.00лв./ петстотин деветдесет и осем хиляди, триста четиридесет и един 

лева/ без ДДС. 

2.  Класиран на второ  място:  няма 

3. Отстранени участници – няма. 

 

   ІV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА И КУПУВАЧ: 

За ОБЕКТ № І : КЛАСИРАНИЯТ НА ПЪРВО МЯСТО : „Дивал агро“ ЕООД с 

предложена обща  цена  в размер на  598 341.00лв./ петстотин деветдесет и осем хиляди, 

триста четиридесет и един лева/ без ДДС. 

 

   V. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ: 

 

 1. Гаранцията за изпълнение на договора за обекта  е в размер на 10% от 

стойността за конкретния обект, достигната по време на търга.  

  2. Участниците в процедурата да бъдат уведомени за настоящата заповед по реда на 

чл. 61 от АПК. 

2.1. Препис от заповедта да се изпрати на ЦУ на „СИДП” ДП-гр.Шумен за сведение и 

публикуване на интернет страницата на предприятието към електронното досие на 

процедурата. 

 3. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК. Жалбата се подава чрез 

Директора на ТП ДЛС Шерба до Административен съд-гр.Варна. 

 4 . На основание чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка със 

защита на важни държавни интереси, с цел своевременно извършване на дейността и  

предотвратяване загуби за горското стопанство, както и предвид обстоятелството, че е налице 

един заинтересован участник в процедурата за този обект, допускам предварителното  

изпълнение на настоящата заповед . 

5. Договорът със спечелилия и определен за купувач следва да се сключи  не по-късно 

от  14дни , считано от датата нат влизане в сила на настоящата заповед  или в същия срок от 

съобщаването  на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато предварително 

изпълнение. 

6.Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на  (заличено на осн. чл. 

59 от ЗЗЛД) – зам.директор на ТП ДЛС Шерба. 

 

 

ЗА ДИРЕКТОР 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) -Зам.Директор 

Съгласно заповед на Директора на СИДП ДП гр. Шумен 

№ О-453/22.12.2021 г. 

 

ГВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ  И ГОРИТЕ 

„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 

 
№ 03/04.01.2022г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител  

за обект №ІІІ 

            

 На основание чл.62 ал.1 т. 1  от Наредбата за условията и реда за възлагане на 

изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /обн. ДВ бр. 96 /06.12.2012г./,  

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

30.12.2021г., назначена със Заповед №365/30.12.2021г.  на Директора на ТП ДЛС Шерба      

за провеждане на процедура – ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ с предмет : Продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен  по сортиментна ведомост от 

годишен план за ползването на дървесина за 2022 год. от държавните горски 

територии на ТП ДЛС Шерба, в района на дейност на СИДП ДП – гр. Шумен, открит 

със  Заповед №349/13.12.2021г. на Директора на ТП ДЛС Шерба, във връзка със Заповед 

№538/30.12.2021г. на Директора на СИДП ДП-гр.Шумен, 

 

 

 

 І. УСТАНОВИХ, ЧЕ 

        В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали 

заявления за участие, както следва: 

1.Кандидат № 1 –  Оферта вх.№ 3764/23.12.2021год. – 9.24ч. от „Дивал агро“ ЕООД;; 

 

 

 

 ІІ. РЕШИХ: 

Участникът  „Дивал агро“ ЕООД се е придържал към изискванията на ТП ДЛС Шерба и 

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

откриване на тръжната сесия, одобрената документация и не са налице обстоятелства за 

отстраняването му. 

Мотивиран от изложеното и предвид достигнатата по време на търга цена, 

предложена от участника, отразена  в протокола на комисията от 30.12.2021година, 
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 ІІІ. ОБЯВЯВЯМ: 

 

Следното класиране за  обект №ІІІ 

Прогнозно количество  стояща маса в пл.куб.м. - 8730, обща начална цена  –   

577384.00лв., стъпка на наддаване в размер на73084лв. срок за изпълнение  – до 

30.12.2022г. 

 

1. Класиран на първо  място:  „Дивал агро“ ЕООД с предложена обща  цена  в 

размер на 577384.00лв./ петстотин седемдесет и седем хиляди, триста осемдесет и четири 

лева/ без ДДС. 

2.  Класиран на второ  място:  няма 

3. Отстранени участници – няма. 

 

   ІV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА И КУПУВАЧ: 

За ОБЕКТ № І : КЛАСИРАНИЯТ НА ПЪРВО МЯСТО : „Дивал агро“ ЕООД с 

предложена обща  цена  в размер на  577384.00лв./ петстотин седемдесет и седем 

хиляди, триста осемдесет и четири лева/ без ДДС. 

 

   V. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ: 

 

 1. Гаранцията за изпълнение на договора за обекта  е в размер на 10% от 

стойността за конкретния обект, достигната по време на търга.  

  2. Участниците в процедурата да бъдат уведомени за настоящата заповед по реда на 

чл. 61 от АПК. 

2.1. Препис от заповедта да се изпрати на ЦУ на „СИДП” ДП-гр.Шумен за сведение и 

публикуване на интернет страницата на предприятието към електронното досие на 

процедурата. 

 3. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК. Жалбата се подава чрез 

Директора на ТП ДЛС Шерба до Административен съд-гр.Варна. 

 4 . На основание чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка със 

защита на важни държавни интереси, с цел своевременно извършване на дейността и  

предотвратяване загуби за горското стопанство, както и предвид обстоятелството, че е налице 

един заинтересован участник в процедурата за този обект, допускам предварителното  

изпълнение на настоящата заповед . 

5. Договорът със спечелилия и определен за купувач следва да се сключи  не по-късно 

от  14дни , считано от датата нат влизане в сила на настоящата заповед  или в същия срок от 

съобщаването  на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато предварително 

изпълнение. 

6.Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам (заличено на осн. чл. 59 от 

ЗЗЛД) – зам.директор на ТП ДЛС Шерба. 

 

ЗА ДИРЕКТОР 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) -Зам.Директор 

Съгласно заповед на Директора на СИДП ДП гр. Шумен 

№ О-453/22.12.2021 г. 

 

ГВ/ 

 

 



 


