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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„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 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

(заличено на осн.чл. 59 от ЗЗЛД) 

Директор ТП ДЛС ШЕРБА  

Дата на утвърждаване: 15.07.2022 г. 

П Р О Т О К О Л   № 1/12.07.2022 год. 

 

Днес, 12.07.2022г.. комисия назначена със Заповед № 309/12.07.2022г. на Директора 
на ТП ДЛС Шерба в състав: 
Председател:  (заличено на осн.чл. 59 от ЗЗЛД)- зам.директор на ТП ДЛС 

Шерба; 

Членове : 
(заличено на осн.чл. 59 от ЗЗЛД)-    обслужващ юрист ТП ДЛС Шерба; 

2. (заличено на осн.чл. 59 от ЗЗЛД)– РСО- Главен счетоводител в ТП ДЛС 

Шерба; 

се събра на заседание от 9,30 часа в административната сграда на ТП ДЛС Шерба и 
проведе 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, предназначена за 

предоставяне по чл. 193 от З съгласно Приложение № 1 - неразделна част от 
конкурсните условия за участие,открит със Заповед № 283/22.06.2022 год.. на Директора 
на ТП ДЛС Шерба, във връзка със Заповед № 396/21.06.2022г г. 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. 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

На заседанието  не присъстваха представители на кандидати, подали оферти за 

участие. 

Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията на 

предварително обявените от възложителя 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: 

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 и проверка за съдържанието на документите, които 
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съдържа, съгласно предварително обявените от Възложителя условия. 

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

5.  Отваряне на плика с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” на допуснатите 

участници и обявяване на класирането. 

Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

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

декларации от членовете на комисията. 

Съгласно полученият РЕГИСТЪР и представените оферти, комисията констатира и 

огласи, че за участие в процедурата са подадени три оферти, по една за Обект №1, Обект 

№3   и Обект № 4  . Първата по реда на подаване е за обект №3: 

Кандидат № 1 - Оферта вх.№2391/08.07.2022г. – 8,35 ч. от „ДИВАЛ АГРО ” ЕООД, 

с. Гроздьово, обл. Варна. 

Всеки от членовете на комисията попълни и представи декларация по чл.21, ал.6 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. 

Комисията извърши служебна проверка относно съответствие на допуснатите за 

участие 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: 

Получената оферта отговаря от външна страна на изискванията на предварително 

обявените условия на възложителя. Същата е представена в запечатан непрозрачен плик, с 

ненарушена цялост в деловодството на стопанството. 

С оглед на гореизложеното, 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до по - нататъшно участие следните кандидати за участие : 

 

1. Кандидат № 1 - Оферта вх.№2391/08.07.2022г. – 8,35 ч. от „ДИВАЛ АГРО ” 

ЕООД, с. Гроздьово, обл. Варна. 

2. Кандидат №2 – Оферта вх. № 2415/11.07.2022г. -  11,30 ч. от „Авто трейд 

08”ЕООД гр. Долни чифлик 

3.  Кандидат № 3 – Оферта вх. № 2423/ 11.07.2022г. – 15,53ч. от  „ЕКСПРЕС 

ЛЕС” ЕООД гр. Долни чифлик 

 

По точка 3. Отваряне на плик А - голям плик, и проверка за съдържанието на 

документите, които съдържа, съгласно предварително обявените от Възложителя условия. 

Разглеждане офертата на „ Кандидат № 1 -„ДИВАЛ АГРО ” ЕООД,                                    

с. Гроздьово, обл. Варна. 

Офертата на кандидата съдържа следните документи, съгласно предварително 

обявените от Възложителя условия, ведно с малък плик, с надпис „ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ” за  обекта, за който е депозирал заявление за участие. 

Представени са, съгласно предварителните условия следните документи от кандидата: 

1. Заявление за участие (по образец) – оригинал за Обект №3; 

2.  Декларация № 1 в оригинал (по образец ), удостоверяваща 

обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а-и“ 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 № 3 (по образец )за изразено съгласие и доброволно 
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предоставяне за обработване на лични данни съгласно изискванията на ЗЗЛД, подписана 

от представляващите съответния търговец и членовете на управителните му органи и 

обявените от него подизпълнители, когато е заявил такива. 

4. Декларация образец №4 (по образец)- за изпълнение на изискванията 

поставени от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, 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. Внесена гаранция- 1 бр 

6. Плик с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”- 1 бр. за обект №3. 

 

Комисията служебно провери посочените към заявлението и декларациите данни 

на участника относно: 

•  Актуалното състояние на участника и обявените от него подизпълнители, в ТР 

към Агенцията по вписванията по отношение изпълнение на изискванията по чл. 115 от 

Закон за горите и тези по чл.38 от НУРВДГТДОСПДНГП 

•  Актуалното състояние на участника и обявените от него подизпълнители, в 

публичния регистър на ИАГ по чл.241 от Закона за горите за съответната дейност . 

•  Внесена гаранция за участие за съответния обект. 

5.Разглеждане офертата на -„ДИВАЛ АГРО ” ЕООД, с. Гроздьово, обл. Варна. 

 

В резултат на направените констатации и в съответствие с условията на точка 10 от 

условията за провеждане на конкурса, Комисията, констатира, че представената оферта от 

участника е в пълно съотвествие с предварително обявените условия на възложителя, 

поради което 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до по - нататъшно участие -„ДИВАЛ АГРО ” ЕООД, с. Гроздьово, обл. 

Варна. 

V. По точка 5. Отваряне на пликовете с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” на 

допуснатия участник и обявяване на класирането за съответния обект. 

Комисията отвори пликът с надпис „Ценово предложение” на допуснатия участник 

, като председателят на комисията прочете гласно съдържанието му, както следва: 

 Офертата на -„ДИВАЛ АГРО ” ЕООД, с. Гроздьово, обл. Варна. 

• ЗА ОБЕКТ №3 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на 

услугата в размер на 10007.00 лв. /десет хиляди и седем лева/ без ДДС. Предложението 

е съответно на изискуемото посочено в условията 

Поради което, КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

 

На основание чл.22, ал.13 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 извърши следното класиране на 

участниците по обекти: 

ЗА ОБЕКТ №3 

Прогнозно количество лежаща маса в пл.куб.м. - 305, пределна стойност – 10007,00 

лв. без ДДС ,  

1.  Класиран на първо място: ДИВАЛ АГРО” ЕООД, ЕИК206587290,                               

с. Гроздьово, обл. Варна при предложена цена в размер на 10007.00 лв. /десет хиляди и 
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седем лева/ без ДДС. 

2. Класиран на второ и следващо място: няма 

3.  Отстранени участници- няма. 

След приключване на работата си, Комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор с участникът, класиран на първо място за съответния обект. 

 

Разглеждане офертата на № Кандидат №2 – Оферта вх. № 2415/11.07.2022г. -  

11,30 ч. от „Авто трейд 08”ЕООД гр. Долен чифлик 

 

Офертата на кандидата съдържа следните документи, съгласно предварително 

обявените от Възложителя условия, ведно с малък плик, с надпис „ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ” за  обекта, за който е депозирал заявление за участие. 

Представени са, съгласно предварителните условия следните документи от кандидата: 

1.Заявление за участие (по образец) – оригинал за Обект №3; 

2. Декларация № 1 в оригинал (по образец ), удостоверяваща обстоятелствата по 

чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а-и“ 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 № 3 (по образец )за изразено съгласие и доброволно предоставяне за 

обработване на лични данни съгласно изискванията на ЗЗЛД, подписана от 

представляващите съответния търговец и членовете на управителните му органи и 

обявените от него подизпълнители, когато е заявил такива. 

4.Декларация образец №4 (по образец)- за изпълнение на изискванията поставени от 

Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, 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.Внесена гаранция- 1 бр 

6.Плик с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”- 1 бр. за обект №3. 

 

Комисията служебно провери посочените към заявлението и декларациите данни 

на участника относно: 

 

• Внесена гаранция за участие за съответния обект. 

 

Разглеждане офертата на „Авто трейд 08”ЕООД гр. Долен чифлик 

. 

В резултат на направените констатации и в съответствие с условията на точка 10 от 

условията за провеждане на конкурса, Комисията, констатира, че представената оферта от 

участника е в пълно съотвествие с предварително обявените условия на възложителя, 

поради което 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

4. Допуска до по - нататъшно участие „АВТО ТРЕЙД 08”ЕООД ГР. ДОЛНИ 

ЧИФЛИК 

 По точка 5. Отваряне на пликовете с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” на 

допуснатия участник и обявяване на класирането за съответния обект. 

Комисията отвори пликът с надпис „Ценово предложение” на допуснатия участник 

, като председателят на комисията прочете гласно съдържанието му, както следва: 

5.   Разглеждане офертата на „АВТО ТРЕЙД 08”ЕООД гр. Долен чифлик 
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• ЗА ОБЕКТ №4 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на 

услугата в размер на 12578.00 лв. /дванадесет хиляди петстотин седемдесет и осем лева/ 

без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

Поради което, КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

 

На основание чл.22, ал.13 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 извърши следното класиране на 

участниците по обекти: 

ЗА ОБЕКТ №4 

Прогнозно количество лежаща маса в пл.куб.м. - 383, пределна стойност – 125780,00 

лв. без ДДС ,  

4.  Класиран на първо място: „АВТО ТРЕЙД 08”ЕООД  ЕИК 200129940           

гр. Долни чифлик, при предложена цена в размер на 12578.00 лв. /дванадесет 

хиляди петстотин седемдесет  и осем лева/ без ДДС. 

5. Класиран на второ и следващо място: няма 

6.  Отстранени участници- няма. 

След приключване на работата си, Комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор с участникът, класиран на първо място за съответния обект. 

След приключване на работата си, Комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор с участникът, класиран на първо място за съответния обект. 

 

.Разглеждане офертата на „ЕКСПРЕС ЛЕС” ЕООД, гр.ДолниЧифлик: 

Офертата на кандидата съдържа следните документи, съгласно предварително 

обявените от Възложителя условия, ведно с малък плик, с надпис „ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ” за  обекта, за който е депозирал заявление за участие. 

Представени са, съгласно предварителните условия следните документи от кандидата: 

         1. Заявление за участие за Обект №1 (по образец) - оригинал; 

2. Декларация № 1 в оригинал (по образец ), удостоверяваща обстоятелствата по 

чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а-и“ 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 № 3 (по образец )за изразено съгласие и доброволно предоставяне за 

обработване на лични данни съгласно изискванията на ЗЗЛД, подписана от 

представляващите съответния търговец и членовете на управителните му органи и 

обявените от него подизпълнители, когато е заявил такива. 

4.Декларация образец №4 (по образец)- за изпълнение на изискванията поставени от 

Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, 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. Внесена гаранция- 1 бр 

6. Плик с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”- 1 бр. за Обект №1. 

 

Комисията служебно провери посочените към заявлението и декларациите данни 

на участника относно: 
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5.Разглеждане офертата на „ЕКСПРЕС ЛЕС” ЕООД, гр.ДолниЧифлик. 

В резултат на направените констатации и в съответствие с условията на точка 10 от 

условията за провеждане на конкурса, Комисията, констатира, че представената оферта от 

участника е в пълно съотвествие с предварително обявените условия на възложителя, 

поради което 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до по - нататъшно участие „ЕКСПРЕС ЛЕС” ЕООД, гр.ДолниЧифлик. 

По точка 5. Отваряне на пликовете с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” на 

допуснатия участник и обявяване на класирането за съответния обект. 

Комисията отвори пликът с надпис „Ценово предложение” на допуснатия участник 

, като председателят на комисията прочете гласно съдържанието му, както следва: 

5.   Разглеждане офертата на „ЕКСПРЕС ЛЕС” ЕООД, гр.Долни Чифлик: 

• ЗА ОБЕКТ №1 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на 

услугата в размер на 16508.00 лв. /шестнадесет хиляди петстотин и осем лева/ без ДДС. 

Поради горното, 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

На основание чл.22, ал.13 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 извърши следното класиране на 

участниците по обекти: 

ЗА ОБЕКТ №1 

Прогнозно количество лежаща маса в пл.куб.м. - 485, пределна стойност – 15940,00 

лв. без ДДС ,  

 Класиран на първо място: ЕКСПРЕС ЛЕС” ЕООД, ЕИК 200555566, 

гр.ДолниЧифлик: 

7.  при предложена цена в размер на 15940.00 лв. /петнадесет хиляди 

деветстотин и четиридесет лева/ без ДДС. 

8. Класиран на второ и следващо място: няма 

9.  Отстранени участници- няма. 

След приключване на работата си, Комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор с участникът, класиран на първо място за съответния обект. 

Комисията приключи своята работа на 12.07.2022г.. в 11.55часа.. 

Настоящия протокол се изготви в един екземпляр за досието на конкурса, съдържа 

6/шест / листа и се представи на Възложителя на 13.07.2022 г., който в тридневен срок от 

утвърждаването му следва да издаде Заповед за определяне на класирането за съответния 

обект съгласно конкурсните условия, утвърдени със Заповед№ 283/22.06.2022г.на 

Директора на ТП ДЛС Шерба. 

Протокола следва да се публикува на интернет страницата на ТП ДЛС Шерба към 

електронното досие на процедурата и в същия ден да се изпрати за публикуване на 

интернет страницата на ЦУ на СИДП ДП-гр.Шумен. 

КОМИСИЯ: 

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

Членове :  
1. (заличено на осн.чл. 59 от ЗЗЛД)– обслужващ юрист  

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

 

 


