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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: 

Директор ТП ДЛС ШЕРБА  

Дата на утвърждаване: 13.12.2022 г. 

П Р О Т О К О Л  №1/8.12. 2022год. 

Днес, 8.12.2022г.. комисия назначена със Заповед № 539/08.12.2022г. 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) -    обслужващ юрист ТП ДЛС Шерба; 

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

се събра на заседание от 12,00 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 2023 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина,  

открит със Заповед № 493/18.11.2022 год.. на Директора на ТП ДЛС Шерба, във връзка със 

Заповед № 646/17.11.2022г 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 представителите 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 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. 
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I.  По точка 1. Получаване на Регистъра на представените оферти, и подписване на декларации от 

членовете на комисията. 

Съгласно полученият РЕГИСТЪР и представените оферти, Председателя констатира и огласи, че за 

участие в процедурата са подадени четри оферта, по една  за Обекти №1, №2, №3и №4. 

Кандидат № 1 - Оферта вх.№4204/2.12.2022г. – 13,00 ч. от „ЛЕСО ТРЕЙД” ЕООД ,обл. Варна, с. 

Гроздьово 

 

Кандидат № 2 - Оферта вх.№ 4245/7.12.2022г. – 13,15 ч. От„ТИМБЪР ЛЕС 79” ЕООД, обл. Варна, 

общ. Долни чифлик, с. Ново Оряхово 

 

.Кандидат № 3 - Оферта вх.№ 4249/7.12.2022г. – 14,53 ч. От „ДЕЛТА ” ЕООД, обл. Стара Загора, 

общ Казанлък, с. Дунавци  

 

Кандидат № 4 - Оферта вх.№ 4236/6.12.2022г. – 15,25 ч. От „Шери Ю ” ЕООД, гр. Долни чифлик, 

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 офертата 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: Получените оферти отговарят от външна страна на изискванията на предварително обявените 

условия на възложителя. Същите са представени в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост в 

деловодството на стопанството. Установи и наличието на внесени гаранции за участие от всеки кандидат. 

С оглед на гореизложеното, 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска и четиримата кандидати до по - нататъшно участие  

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  „ЛЕСО ТРЕЙД” ЕООД ,обл. Варна, с. Гроздьово 

Офертата на кандидата съдържа следните документи, съгласно предварително обявените от 

Възложителя условия, ведно с малки пликове, с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” за  обекти, 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 №1; Обект№2; Обект №3; Обект №4 и 

Обект №5 

2.  Декларация № 1 в оригинал (по образец ), удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, 

букви 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 
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НУРВИДГТДОСПДНГП; 

 

5. Пликове с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”- 5 бр. По един за Обект №1; Обект№2; Обект №3., 

Обект №4 и Обект №5 

Комисията служебно провери посочените към заявлението и декларациите данни на участника 

относно: 

•  Актуалното състояние на участника  в ТР 

• Актуалното състояние на участника в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от Закона за горите за 

съответната дейност . 

•  Внесена гаранция за участие за съответния обект. 

 

Разглеждане офертата на Кандидат № 2 - „ТИМБЪР ЛЕС 79” ЕООД Офертата на кандидата 

съдържа следните документи, съгласно предварително обявените от Възложителя условия, ведно с малки 

пликове, с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” за  обекти, за който е депозирал заявление за участие. 

Представени са, съгласно предварителните условия следните документи от кандидата: 

Заявление за участие (по образец) – оригинал за Обект №12 

Декларация № 1 в оригинал (по образец ), удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, 

букви 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. 

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. 

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; 

 

Плик с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”- 1 бр.  за Обект №12 

Комисията служебно провери посочените към заявлението и декларациите данни на участника 

относно: 

•  Актуалното състояние на участника  в ТР 

• Актуалното състояние на участника в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от Закона за горите за 

съответната дейност . 

•  Внесена гаранция за участие за съответните обекти. 

 

Разглеждане офертата на  .Кандидат № 3 - „ДЕЛТА ” ЕООД, обл. Стара Загора, общ Казанлък, с. 

Дунавци  

 

Офертата на кандидата съдържа следните документи, съгласно предварително обявените от Възложителя 

условия, ведно с малки пликове, с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” за  обекти, за който е депозирал 

заявление за участие. 

Представени са, съгласно предварителните условия следните документи от кандидата: 

Заявление за участие (по образец) – оригинал за Обект №1; Обект №2, Обект № 3 и   Заявление за 

участие за Обект №4 и Обект №5 

 Декларация № 1 в оригинал (по образец ), удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, 

букви 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. 

 Декларация № 3 (по образец )за изразено съгласие и доброволно предоставяне за обработване на лични 
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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. 

Декларация образец №4 (по образец), пет броя за всеки един обект по отделно- 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; 

 

Пликове с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”- 5 бр. По един за Обект №1; Обект №2, Обект № 3, 

Обект №4 и Обект №5 

Комисията служебно провери посочените към заявлението и декларациите данни на участника 

относно: 

•  Актуалното състояние на участника  в ТР 

• Актуалното състояние на участника в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от Закона за горите за 

съответната дейност . 

•  Внесена гаранция за участие за съответните обекти. 

 

Разглеждане офертата на Кандидат № 4    „Шери Ю ” ЕООД, гр. Долни чифлик, обл. Варна 

Офертата на кандидата съдържа следните документи, съгласно предварително обявените от Възложителя 

условия, ведно с малки пликове, с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” за  обекти, за който е депозирал 

заявление за участие. 

Представени са, съгласно предварителните условия следните документи от кандидата: 

Заявление за участие (по образец) – оригинал за  Обект №6; Обект №7; Обект № 8; Обект № 9; 

Обект №10 и Обект №11 

 Декларация № 1 в оригинал (по образец ), удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, 

букви 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. 

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. 

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; 

 

Пликове с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”- 6 бр. По един за  Обект №6; Обект №7; Обект № 8; 

Обект № 9; Обект №10 и Обект №11 

 

Комисията служебно провери посочените към заявлението и декларациите данни на участника 

относно: 

•  Актуалното състояние на участника  в ТР 

• Актуалното състояние на участника в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от Закона за горите за 

съответната дейност . 

•  Внесена гаранция за участие за съответния обект. 
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В резултат, на направените констатации и в съответствие с условията на точка 10 от условията за 

провеждане на конкурса, Комисията, констатира, че представените оферти от участниците са в пълно 

съотвествие с предварително обявените условия на възложителя, поради което 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Допуска до по - нататъшно участие  и четиримата кандидати  

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

участници и обявяване на класирането за съответните обекти. 

Комисията отвори пликове с надпис „Ценово предложение” на първият участник „ЛЕСО ТРЕЙД” 

ЕООД ,обл. Варна, с. Гроздьово като председателят на комисията прочете гласно съдържанието му, 

както следва: 

 

За Обект №1 

 Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер 

на 223220.00 лв. /двеста двадесет и три хиляди двеста и двадесет лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

ЗА Обект№2 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

175808.00 лв. /сто седемдесет и пет хиляди осемстотин и осем лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

ЗА Обект №3 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

163400.00 лв. /сто и шестдесет и три хиляди и четиристотин лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

ЗА Обект №4  

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

149850.00 лв. /сто четиридесет и девет хиляди осемстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

ЗА Обект №5 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

173080.00 лв. /сто седемдесет и три хиляди и осемдесет лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

 

 

 

Комисията отвори пликове с надпис „Ценово предложение” на втория участник „ТИМБЪР ЛЕС 

79” ЕООД, обл. Варна, общ. Долни чифлик, с. Ново Оряхово 

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

 За ОБЕКТ №12 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

32232.00 лв. /тридесет и две хиляди двеста тридесет и два лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 
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Комисията отвори пликове с надпис „Ценово предложение” на третия участник „ДЕЛТА ” ЕООД, 

обл. Стара Загора, общ Казанлък, с. Дунавци  като председателят на комисията прочете гласно съдържанието 

му, както следва: 

 ЗА ОБЕКТ №1 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

223320.00 лв. /двеста двадесет и три хиляди триста и двадесет лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

ЗА ОБЕКТ №2 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

175908.00 лв. /сто седемдесет и пет хиляди деветстотин и осем лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

ЗА ОБЕКТ №3 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

163512.00 лв. /сто шестдесет и три хиляди петстотин и дванадесет лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

ЗА ОБЕКТ №4 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

149952.00 лв. /сто четиридесет и девет хиляди деветстотин петдесет и два лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

ЗА ОБЕКТ №5 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

173184.00 лв. /сто седемдесет и три хиляди сто осемдесет и четири лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

Комисията отвори пликове с надпис „Ценово предложение” на четвъртия участник „Шери Ю ” 

ЕООД, гр. Долни чифлик, обл. Варна като председателят на комисията прочете гласно съдържанието му, 

както следва: 

 ЗА ОБЕКТ №6 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

23868.00 лв. /двадесет и три хиляди осемстотин шестдесет и осем лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

ЗА ОБЕКТ №7 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

64896.00 лв. /шестдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и шест лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

ЗА ОБЕКТ №8 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

43956.00 лв. /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и шест лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 
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ЗА ОБЕКТ №9 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

23952.00 лв. /двадесет и три хиляди деветстотин петдесет и два лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

ЗА ОБЕКТ №10 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

26496.00 лв. /двадесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и шест лева/ без ДДС. 

Предложението е съответно на изискуемото посочено в условията 

ЗА ОБЕКТ №11 

Председателят на комисията обяви, че участникът предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

25980.00 лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет 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 №1 

Прогнозно количество маса в пл.куб.м. - 5534, пределна стойност 223320.00 лв.  без ДДС.,  

 Класиран на първо място: „ЛЕСО ТРЕЙД” ЕООД ,обл. Варна, с. Гроздьово, при предложена 

цена от 223220.00 лв. /двеста двадесет и три хиляди двеста и двадесет лева/ без ДДС 

Класиран на второ место „ДЕЛТА ” ЕООД, обл. Стара Загора, общ Казанлък, с. Дунавци с предложена 

цена в размер на 223320.00 лв. /двеста двадесет и три хиляди триста и двадесет лева/ без ДДС. 

    Отстранени участници- няма 

 

ЗА ОБЕКТ №2 

Прогнозно количество маса в пл.куб.м. - 4395, пределна стойност 175908.00 лв.  без ДДС.,  

 Класиран на първо място: „ЛЕСО ТРЕЙД” ЕООД ,обл. Варна, с. Гроздьово, при предложена 

цена от 175808.00 лв. /сто седемдесет и пет хиляди осемстотин и осем лева/ без ДДС 

Класиран на второ место „ДЕЛТА ” ЕООД, обл. Стара Загора, общ Казанлък, с. Дунавци с предложена 

цена в размер на 175908.00 лв. /сто седемдесет и пет хиляди деветстотин и осем лева/ без ДДС. 

    Отстранени участници- няма 

 

 

ЗА ОБЕКТ №3 

 

Прогнозно количество маса в пл.куб.м. - 4117, пределна стойност 163512.00 лв.  без ДДС.,  

 Класиран на първо място: „ЛЕСО ТРЕЙД” ЕООД ,обл. Варна, с. Гроздьово, при предложена цена от 

163400.00 лв. /сто и шестдесет и три хиляди и четиристотин лева/ без ДДС. 

Класиран на второ место „ДЕЛТА ” ЕООД, обл. Стара Загора, общ Казанлък, с. Дунавци с 

предложена цена в размер на 163512.00 лв. /сто и шестдесет и три хиляди и петстотин и 

дванадесет лева/ без ДДС     

 



 

8 

Отстранени участници- няма 

 

ЗА ОБЕКТ №4 

Прогнозно количество лежаща маса в пл.куб.м. - 3796, пределна стойност – 149952.00 лв. без ДДС 

Класиран на първо място:  „ЛЕСО ТРЕЙД” ЕООД ,обл. Варна, с. Гроздьово, при предложена цена от 

149850.00 лв. /сто четиридесет и девет хиляди осемстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

Класиран на второ место „ДЕЛТА ” ЕООД, обл. Стара Загора, общ Казанлък, с. Дунавци с 

предложена цена в размер на 149952.00 лв. /сто четиридесет и девет деветстотин петдесет и два 

лева/ без ДДС  

 Отстранени участници- няма 

 

ЗА ОБЕКТ №5 

Прогнозно количество лежаща маса в пл.куб.м. - 4376, пределна стойност – 173184.00 лв. без ДДС 

Класиран на първо място:  „ЛЕСО ТРЕЙД” ЕООД ,обл. Варна, с. Гроздьово, при предложена цена от 

173080.00 лв. /сто седемдесет и три хиляди и осемдесет лева/ без ДДС. 

Класиран на второ место „ДЕЛТА ” ЕООД, обл. Стара Загора, общ Казанлък, с. Дунавци с предложена 

цена в размер на 173184.00 лв. /сто седемдесет и три хиляди сто осемдесет и четири лева/ без ДДС. 

 Отстранени участници- няма 

 

ЗА ОБЕКТ №6 

Прогнозно количество маса в пл.куб.м. - 591, пределна стойност – 23868.00 лв.  без ДДС  

Класиран на първо място: „Шери Ю ” ЕООД, гр. Долни чифлик, обл. Варна при предложена цена в 

размер на 23868.00 лв. /двадесет и три хиляди осемстотин и шестдесет и осем лева/ без ДДС  

Класиран на второ и следващо място: няма 

Отстранени участници- няма 

 

 

ЗА ОБЕКТ №7 

Прогнозно количество маса в пл.куб.м. - 1599, пределна стойност – 64896.00 лв.  без ДДС  

Класиран на първо място: „Шери Ю ” ЕООД, гр. Долни чифлик, обл. Варна при предложена цена в 

размер на 64896.00 лв. /шестдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и шест лева/ без ДДС  

Класиран на второ и следващо място: няма 

Отстранени участници- няма 

 

ЗА ОБЕКТ №8 

Прогнозно количество маса в пл.куб.м. - 1072, пределна стойност – 43956.00 лв.  без ДДС  

Класиран на първо място: „Шери Ю ” ЕООД, гр. Долни чифлик, обл. Варна при предложена цена в 

размер на 43956.00 лв. /четиридесет и три  хиляди деветстотин петдесет и шест лева/ без ДДС  

Класиран на второ и следващо място: няма 

Отстранени участници- няма 

 

ЗА ОБЕКТ №9 

Прогнозно количество маса в пл.куб.м. - 589, пределна стойност – 23952.00 лв.  без ДДС  

Класиран на първо място: „Шери Ю ” ЕООД, гр. Долни чифлик, обл. Варна при предложена цена в 

размер на 23952.00 лв. /двадесет и три хиляди деветстотин петдесет и два лева/ без ДДС  

Класиран на второ и следващо място: няма 

Отстранени участници- няма 
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ЗА ОБЕКТ №10 

Прогнозно количество маса в пл.куб.м. - 64, пределна стойност – 26496.00 лв.  без ДДС  

Класиран на първо място: „Шери Ю ” ЕООД, гр. Долни чифлик, обл. Варна при предложена цена в 

размер на 26496.00 лв. /двадесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и шест лева/ без ДДС  

Класиран на второ и следващо място: няма 

Отстранени участници- няма 

 

ЗА ОБЕКТ №11 

Прогнозно количество маса в пл.куб.м. - 634, пределна стойност – 25980.00 лв.  без ДДС  

Класиран на първо място: „Шери Ю ” ЕООД, гр. Долни чифлик, обл. Варна при предложена цена в 

размер на 25980.00 лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин и осемдесет лева/ без ДДС  

Класиран на второ и следващо място: няма 

Отстранени участници- няма 

 

ЗА ОБЕКТ №12  

Прогнозно количество лежаща маса в пл.куб.м. - 786, пределна стойност – 32232.00 лв. /тридесет и две 

хиляди двеста тридесет и два лева/ без ДДС. 

Класиран на първо място: „Тимбър лес” ЕООД,  ЕИК 206841599, с. Ново Оряхово, ул. 4-та, № 3, обл. Варна  

при предложена цена в размер на 32232.00 лв. /тридесет и две хиляди двеста тридесет и два лева/ без 

ДДС. 

Класиран на второ и следващо място: няма 

 Отстранени участници- няма 

 

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

участниците, класирани на първо място за съответния обект. 

Комисията приключи своята работа на 09.12.2022г.. в 12.54часа.. 

Настоящия протокол се изготви в един екземпляр за досието на конкурса, съдържа 9/девет / листа и се 

представи на Възложителя на 13.12.2022 г., който в тридневен срок от утвърждаването му следва да издаде 

Заповед за определяне на класирането за съответния обект съгласно конкурсните условия. 

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

Членове : 

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

3. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 

 


