
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО   

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 
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            Тел.  05141/2358,  Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 
 

………………………………………………………….. 
 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 
 На  15.03.2022 г..  комисия назначена със Заповед  № 125/15.03.2022 г..  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)– Обслужващ юрист 

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

       

          Се събра на заседание в административната сграда на ТП ДЛС Шерба, като на 

основание чл.35, 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 (Наредбата)   да провери редовността и 

съответствието на представените документи за сключване на договор от  проведена 

процедура – ОТКРИТ КОНКУРС с предмет:  „Възлагане на добива на дървесина от 

горските насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост 

при ТП ДЛС „Шерба“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при 

изискванията на технологичен план за добив на дървесина, съгласно Приложение               

№ 1 – неразделна част от конкурсните условия за участие, приключил със Заповеди                           

№№ 105/09.03.2022 г.; № 106/09.03.2022 г.; № 107/09.03.2022 г.; № 108/09.03.2022 г.; 

109/09.03.2022 г на директора на ТП ДЛС Шерба. 

 

      Съгласно чл.23, ал.6 от Наредбата, документи по чл.35, ал.5 от Наредбата са 

представени, както следва: 

 

2.За Обект №I от  „Експрес лес“ ЕООД, с вх.№ 1099/11.03.2022 г.  при ТП ДЛС 

Шерба 

 

      Комисията разгледа представените документи за Обект №I - „Експрес лес “ ЕООД 

и установи наличието на следните: 

1.Свидетелство за съдимост на управителя 

2.Удостоверение за липса на задължения издадено от ТД на  НАП  

3. Копие от счетоводните книги за ДМА, с приложени доказателства за работна годност 

както следва: 

За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране: 

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ или Областна дирекция 
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„Земеделие“– заверени копия; 

За прикачния инвентар , БМТ: 

- заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ  

4. Заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от ТД 

НАП за действащите трудови договори на служителите и работниците на участника., с 

приложени следните документи: 

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална самоходна горска техника“- категория Твк и Твк-Г,  

5. Доказателства за внесена гаранция за изпълнение на договора   за обект №I       

6. Комисията извърши служебна проверка от Търговския регистър  и   Регистъра за 

длъжниците на СИДП, за които прилага разпечатка към документацията.  

Комисията извърши проверка на представените от участника документи  и 

установи, че те съответстват на изисканите от Възложителя 

      Предвид посоченото, участника отговаря на условията за сключване на договор за 

възлагане на дейността за обект №I. 

      С оглед горното, Комисията взе единодушно следното решение: 

      Комисията предлага на Възложителя да сключи  договор за  Обект №I от  „Експрес 

лес“ ЕООД, с вх.№ 1099/11.03.2022 г. при ТП ДЛС Шерба 

 

 

2.За Обект № II от  „Шери Ю“  ЕООД  , с вх.№ 1088/10.03.2022 г. при ТП ДЛС Шерба 

 

      Комисията разгледа представените документи за Обект №II - „Шери Ю“  ЕООД  и 

установи наличието на следните: 

1.Свидетелство за съдимост на управителя 

2.Удостоверение за липса на задължения издадено от ТД на  НАП  

3. Копие от счетоводните книги за ДМА, с приложени доказателства за работна годност 

както следва: 

За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране: 

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ или Областна дирекция 

„Земеделие“– заверени копия; 

За прикачния инвентар , БМТ: 

- заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ  

4. Заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от ТД 

НАП за действащите трудови договори на служителите и работниците на участника., с 

приложени следните документи: 

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална самоходна горска техника“- категория Твк и Твк-Г,  

5. Заявление за транформация на внесената гаранция за участие в гаранция за изпълнение 

на договора  за обект №II 

    6. Комисията извърши служебна проверка от Търговския регистър  и   Регистъра за 

длъжниците на СИДП, за които прилага разпечатка към документацията.  

   

 

 



      Комисията извърши проверка на представените от участника документи  и установи, 

че те съответстват на изисканите от Възложителя .  

      Предвид посоченото, участника отговаря на условията за сключване на договор за 

възлагане на дейността за обект №II. 

 

          С оглед горното, Комисията взе единодушно следното решение: 

    Комисията предлага на Възложителя да сключи  договор за  обект № II с  участника: 

    № II от  „Шери Ю“  ЕООД  , с вх.№ 1088/10.03.2022 г. при ТП ДЛС Шерба   

 

 

 

3.За Обект № III от  ЕТ „Лес 2002 - Деян Радичков“, с вх.№ 1086/10.03.2022 г. при 

ТП ДЛС Шерба 

 

Комисията разгледа представените документи за Обект № III ЕТ „Лес 2002 - 

Деян Радичков“ и установи наличието на следните: 

1.Свидетелство за съдимост на управителя 

2.Удостоверение за липса на задължения издадено от ТД на  НАП  

3. Копие от счетоводните книги за ДМА, с приложени доказателства за работна годност 

както следва: 

За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране: 

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ или Областна дирекция 

„Земеделие“– заверени копия; 

За прикачния инвентар , БМТ: 

- заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ  

4. Заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от ТД 

НАП за действащите трудови договори на служителите и работниците на участника., с 

приложени следните документи: 

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална самоходна горска техника“- категория Твк и Твк-Г,  

5. Заявление за транформация на внесената гаранция за участие в гаранция за изпълнение 

на договора  за обект № III  

    6. Комисията извърши служебна проверка от Търговския регистър  и   Регистъра за 

длъжниците на СИДП, за които прилага разпечатка към документацията.  

Комисията извърши проверка на представените от участника документи  и 

установи, че те съответстват на изисканите от Възложителя 

      Предвид посоченото, участника отговаря на условията за сключване на договор за 

възлагане на дейността за обект №III. 

      С оглед горното, Комисията взе единодушно следното решение: 

      Комисията предлага на Възложителя да сключи  договор за  Обект № III от  ЕТ „Лес 

2002 - Деян Радичков“, с вх.№ 1086/10.03.2022 г. 

 

 

 

 

 

 



4.За Обект № IV от  „Автотрейд 08“  ЕООД, с вх.№ 1092/10.03.2022 г. при                                

ТП ДЛС Шерба 

Комисията разгледа представените документи за Обект № IV  - „Автотрейд 08“  

ЕООД   и установи наличието на следните: 

1.Свидетелство за съдимост на управителя 

2.Удостоверение за липса на задължения издадено от ТД на  НАП  

3. Копие от счетоводните книги за ДМА, с приложени доказателства за работна годност 

както следва: 

За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране: 

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ или Областна дирекция 

„Земеделие“– заверени копия; 

За прикачния инвентар , БМТ: 

- заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ  

4. Заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от ТД 

НАП за действащите трудови договори на служителите и работниците на участника., с 

приложени следните документи: 

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална самоходна горска техника“- категория Твк и Твк-Г,  

5. Заявление за транформация на внесената гаранция за участие в гаранция за изпълнение 

на договора  за обект № IV 

    6. Комисията извърши служебна проверка от Търговския регистър  и   Регистъра за 

длъжниците на СИДП, за които прилага разпечатка към документацията.  

Комисията извърши проверка на представените от участника документи  и 

установи, че те съответстват на изисканите от Възложителя 

      Предвид посоченото, участника отговаря на условията за сключване на договор за 

възлагане на дейността за обект № IV. 

      С оглед горното, Комисията взе единодушно следното решение: 

      Комисията предлага на Възложителя да сключи  договор за  Обект № IV от  

„Автотрейд 08“  ЕООД, с вх.№ 1087/10.03.2022 г. 

 

 

5. За Обект № V от  ЕТ „Лес 2002 - Деян Радичков“, с вх.№ 1087/10.03.2022 г. при ТП 

ДЛС Шерба 

 

Комисията разгледа представените документи за Обект № V  - ЕТ „Лес 2002 - 

Деян Радичков“ и установи наличието на следните: 

1.Свидетелство за съдимост на управителя 

2.Удостоверение за липса на задължения издадено от ТД на  НАП  

3. Копие от счетоводните книги за ДМА, с приложени доказателства за работна годност 

както следва: 

За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране: 

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ или Областна дирекция 

„Земеделие“– заверени копия; 

За прикачния инвентар , БМТ: 

- заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ  



4. Заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от ТД 

НАП за действащите трудови договори на служителите и работниците на участника., с 

приложени следните документи: 

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“,  

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална самоходна горска техника“- категория Твк и Твк-Г,  

5. Заявление за транформация на внесената гаранция за участие в гаранция за изпълнение 

на договора  за обект № V 

    6. Комисията извърши служебна проверка от Търговския регистър  и   Регистъра за 

длъжниците на СИДП, за които прилага разпечатка към документацията.  

Комисията извърши проверка на представените от участника документи  и 

установи, че те съответстват на изисканите от Възложителя 

      Предвид посоченото, участника отговаря на условията за сключване на договор за 

възлагане на дейността за обект № V. 

      С оглед горното, Комисията взе единодушно следното решение: 

      Комисията предлага на Възложителя да сключи  договор за  Обект № V от  ЕТ „Лес 

2002 - Деян Радичков“, с вх.№ 1087/10.03.2022 г. 

 

 

    Настоящият протокол се изготви и предаде на  Възложителя за утвърждаване на 

16.03.2022 г. 

      След утвърждаването му, протоколът следва да се публикува на интернет страницата 

на ТП ДЛС Шерба  и СИДП ДП Шумен по обособения раздел на процедурата. 
 

 

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)- обслужващ юрист  

.................../п/................... 

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

 

 
 

                                                                                                  ................/п/............... 

 

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

 

                                                                          16.03.2022г. 
                                                                        
            

 

 

 

 

 

 


