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П Р О Т О К О Л 

№1/30.12.2021год. 

 
Днес,  30.12.2021г.  комисия назначена със Заповед  № 367/30.12.2021г. на Директора 

на ТП ДЛС Шерба в състав: 

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

Членове :  

         1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) –  юрисконсулт в ТП ДЛС Шерба; 

2 . (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) – ръководител  счетоводен отдел в ТП ДЛС 

Шерба;   

се събра на заседание от 15.30 часа в административната сграда на ТП ДЛС Шерба и 

проведе 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 

№351/13.12.2021г. на Директора на ТП ДЛС Шерба, във връзка със Заповед 

№540/30.12.2021г. на Директора на СИДП ДП-гр.Шумен 

Присъстваха всички членове на комисията.  

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на  Наредбата 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. 

Преди откриване на заседанието бе съставен присъствен списък на участниците в 

процедурата, а след това бе сверена и тяхната самоличност.  

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

 На заседанието присъстваха следните лица: 

1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - управител на „Красимира 91“ ЕООД; 

 

 Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията на 

предварително обявените  условия и на Наредбата 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: 

  ПЪРВИ ЕТАП НА ПРОЦЕДУРАТА: 

1. Получаване на Регистъра на  представените оферти и подписване на  

декларации от членовете на комисията. 
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2.  Проверка на офертите за съответствие с изискванията предварително 

обявените условия от външна страна. 

3. Отваряне на плика  на участниците  и проверка за съдържанието  на документите, 

които съдържа. 

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

Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

 По точка 1. Получаване на Регистъра на  представените оферти, и подписване на  

декларации от членовете на комисията. 

Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, че за 

участие в процедурата са получени следните заявления: 

1.Кандидат № 1 –  Оферта вх.№ 3793/29.12.2021 г15.58 ч. от „Красимира 91” ЕООД; 

Всеки от членовете на комисията попълни и представи декларация по  чл.60, ал.5 от  

Наредбата 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. 

По точка 2. Проверка на офертите за съответствие с изискванията предварително 

обявените условия от външна страна. 

Предвид констатираното присъствие на представител на  участниците, комисията 

извърши проверка на офертите им за съответствие с изискванията на  предварително 

обявените условия от външна страна. 

Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на 

предварително обявените условия: подадената оферта отговаря от външна страна на 

изискванията на предварително обявените условия- подадена е в запечатан 

непрозрачен плик, с ненарушена цялост, върху който са посочени наименованието на 

кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес 

на подателя. Поради горното, комисията единодушно допуска „Красимира 91“ 

ЕООД. 

 

По точка 3. Отваряне на плика  и проверка за съдържанието  на документите, които 

съдържа, съгласно предварително обявените условия. 

1.Разглеждане офертата на „Красимира 91” ЕООД:  

Представени са следните документи в офертата:  

1. Заявление за участие (по образец) –  в оригинал,   за обект  I и  II. 

2. Декларация № 1 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(по образец) за техническа , кадрова обезпеченост 

на участника и изпълнение на изискванията на разпоредбата на чл. 47, ал.6 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП. 

4. Декларация № 4  в оригинал - за изпълнение на изискванията поставени от 

Продавача на основание чл. 55 , ал. 3, т. 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, а именно: търговеца да няма 

задържана гаранция, поради извършен едностранен отказ да сключи договор по реда на 

провеждане на процедурата, по която е определен за изпълнител или да няма задържана 

гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за възлагане 

и/или покупко-продажба на дървесина по процедури проведени по реда на:  чл.10, ал.1; 

чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП; 



5. Декларация № 3 в оригинал за информираност и съгласие за обработка на личните 

данни съгласно ЗЗЛД. 

 

Комисията извърши служебна проверка на посочените в заявлението данни от участника 

за представителството в  Агенция по вписванията, търговски регистър  и Регистъра на 

ИАГ, както и внесената в срок гаранция за участие по посочената в тръжната 

документация банкова сметка на стопанството за съответните обекти.  

 

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

процедурата.  

1.Разглеждане офертата на „Красимира 91” ЕООД:   

В  резултат на направените констатации и в съответствие с условията за провеждане 

на търга, Комисията констатира, че представената оферта от участника е в пълно 

съотвествие с предварително обявените условия за провеждане на процедурата, поради 

което 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

        Допуска до по – натъшно участие  „Красимира 91” ЕООД. 

 

 

ВТОРИ ЕТАП от заседанието на комисията при следни дневен ред: 

1.Разясняване на начина за провеждане на търга с явно наддаване, съгл.реда на чл.61 

и сл. от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в държавни 

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

недървесни горски продукти. 

2.Предоставяне на допуснатите кандидати на пореден тръжен номер, с който същите 

да участват  до приключване на тръжната сесия. 

3.Провеждане на търга с явно наддаване с допуснатите кандидати. 

4.Закриване на търга с явно наддаване и изготвяне на тръжен протокол. 

 

Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По т.1 и т.2 Председателят на комисията разясни на участниците начина за 

провеждане на търга с явно наддаване, съгл.реда на чл.61 и сл. от Наредбата за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейности в държавни горски територии – държавна 

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

което комисията предостави  тръжни номера както следва: 

1.Кандидат № 1 – „Красимира 91” ЕООД получи от комисията тръжен №1; 

  

По т.3 .Провеждане на търга: 

ЗА ОБЕКТ №І:  Председателят ясно обявява обекта, началната цена в размер на 

194681.00лв., стъпка на наддаване в размер на 1946,81лв. Представляващият кандидата 

за обекта „Красимира 91” ЕООД  потвържава гласно началната тръжна цена, но не прави  

наддаване с една стъпка.  

Комисията обявява участника за  класиран на първо място и  спечелил търга по 

отношение на обект № І , класиран на второ място-няма, отстранени участници- няма. 

ЗА ОБЕКТ №ІІ:  Председателят ясно обявява обекта, началната цена в размер на 

69236.00лв., стъпка на наддаване в размер на 692.36лв. Представляващият кандидата 

за обекта „Красимира 91” ЕООД  потвържава гласно началната тръжна цена, но не прави  

наддаване с една стъпка.  

Комисията обявява участника за класиран на първо място и  за спечелил търга по 

отношение на обект № ІІ , класиран на второ място-няма,отстранени участници- няма. 



 

 

 

По т.4: 3акриване на търга с явно наддаване и изготвяне на тръжен протокол. 

Председателя закри публично проведения търг. 

Комисията приключи работата си на 30.12. 2021г. в 15.55часа. 

След приключване на работата си , Комисията единодушно взе решение и 

предлага на Възложителя да сключи договори за с обявените за спечелили търга  

участници за обекти№№ І,ІІ. 

Комисията състави настоящия протокол за провеждане на тръжната процедура и 

класиране на участниците , който съдържа 4 /четири/листа и се подписа от всички нейни 

членове. 

Настоящия протокол се представи на Възложителя на 30.12..2021г., който в 

тридневен срок от утвърждаването му следва да издаде Заповед  за определяне на 

резултатите от класирането съгласно тръжните условия. 

 

 

Комисия: 

Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

Членове :  

         1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД): 

2 . (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД):   

 
 


