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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  
 ,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП ШУМЕН 

ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН” 
  ул.,,Петра №1, ет.5, гр. Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен, тел/факс 800 464, e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:      

                        ДИРЕКТОР ТП ДГС:...../П/....чл.59 от ЗЗЛД  

                                               / инж. Младен Манев/  

дата: 13.02.2023г 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

Днес 10.02.2023г. комисия назначена със Заповед №57/10.02.2023 г. на директора на ТП 

„ДГС Шумен” гр. Шумен в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. чл.59 от ЗЗЛД – старши лесничей при ТП ДГС Шумен. 

ЧЛЕНОВЕ:1.чл.59 от ЗЗЛД – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Шумен. 

                    2.инж.чл.59 от ЗЗЛД – адвокат при ШАК и обслужващ юрист при ТП ДГС 

Шумен, се събра на заседание от 11,00 часа в заседателната зала на административната сграда на 

ТП „ДГС Шумен” гр. Шумен, да проведе открит конкурс за определяне на изпълнител на 

дейности по смисъла на чл.10, ал.1, т.1 и т.3 от НУРВДГТДОСПДНГП от горски насаждения, 

разположени в държавни горски територии – стопанисвани и управлявани от ТП „ДГС Шумен“, с 

предмет: „Възлагане на добива на дървесина, извоз до временен склад и рампиране на 

добитата дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на 

дървесината, от годишния план за ползване 2023 год., извършване на дейности по 

подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлес от горски насаждения, 

разположени в държавни горски територии – държавна собственост, в района на дейност на 

ТП ДГС Шумен, и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина“, 

разпределени по количества и обеми за видовете дейности съгласно Приложение № 1 – 

неразделна част от конкурсните условия за участие“, открит със заповед №28/23.01.2023г на 

директора на ТП ДГС Шумен. 

Присъстваха всички членове на комисията. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на 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, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. 

/Обн.ДВ бр. 96 от 06.12.2011г./ и условията за провеждане на процедурата. 

 От представения регистър на офертите, комисията установи, че към изтичане на крайния 

срок за депозиране в деловодството на ТП ДГС Шумен”, оферти за участие са  депозирани от 

следните участници: 

1.Участник №1 ЕООД „Каролина Комерс”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и 

адрес на управление: гр. Шумен, ж.к. чл.59 от ЗЗЛД, депозирал оферта за участие за: Обект №3. 

При откриване на процедурата не присъства представител на участника. 

2. Участник №2 ЕООД „Лес Комерс 94”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес 

на управление: гр. Шумен, бул. Чл.59 от ЗЗЛД, депозирал оферта за участие за: Обект №2. При 

откриване на процедурата не присъства представител на участника. 

3. Участник №3 ЕООД „Станислав Стойчев 72”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, 

седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. чл.59 от ЗЗЛД, депозирал оферта за участие за: 

Обекти №4; №5; №6 и №7. При откриване на процедурата присъства надлежно упълномощен 

представител на участника 

4. Участник №4 ЕООД „Платан”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на 

управление: гр. Шумен, ул. чл.59 от ЗЗЛД, депозирал оферта за участие за: Обект №7. При 

откриване на процедурата не присъства представител на участника. 

5. Участник №5  ЕООД „Дестани М”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на 

управление: гр. Шумен, ул. чл.59 от ЗЗЛД, депозирал оферта за участие за: Обект №1. При 
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откриване на процедурата се установи, че присъства представител на кандидата- управителя 

лично. 

6. Участник №6  ЕТ „Боян Бойчев”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД седалище и адрес на 

управление: гр. Шумен, ул. чл.59 от ЗЗЛД, депозирал оферта за участие за: Обект №5. При 

откриване на процедурата се установи, че присъства представител на кандидата- физическото лице 

търговец лично. 

7. Участник №7  ЕООД „Лескорект”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на 

управление: гр. Шумен, ж.к. чл.59 от ЗЗЛД, депозирал оферта за участие за: Обект №6. При 

откриване на процедурата се установи, че присъства представител на кандидата- управителя 

лично. 

Комисията извърши проверка на актуалното състояние на участниците в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията . 

С оглед гореустановеното комисията взе единодушно следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1. 

І.1. На основание чл.22,ал.13 и ал.17 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 пристъпва към провеждане на конкурса за 

обекти от №1 до №7, вкл. 
След оповестяване на така взетото решение, комисията пристъпи отваряне офертите на 

участниците по реда на тяхното подаване и преглед на представените документите 

В плик „А” Участник №1 ЕООД „Каролина Комерс”, гр. Шумен, се установи наличието на 

следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса за Обект №3 с посочен ЕИК,  № на удостоверение в 

регистъра на ИАГ и заявено обстоятелство че няма да ползва подизпълнител. Комисията 

приложи документите от служебната проверка в регистрите на АгВп и на ИАГ актуалността на 

заявеното от кандидата. 

2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 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; За липсата 

обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За внесени гаранции за участие в 

конкурса за обект №3; За изпълнение на техническите и квалификационни изисквания определени 

в процедурата и декларирано наличие на специализирана техника и квалифицирани работници и 

служители за изпълнение на предмета на процедурата; наличие на съответните лични предпазни 

средства. 

 3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно изискванията на 

ЗЗЛД. 

4.Декларация образец №4 в оригинал - 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. Плик №2 с ценова оферта за Обект №3 – надлежно оформен. 

 

В плик „А” Участник №2 ЕООД „Лес Комерс 94”, гр. Шумен, се установи наличието на 

следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса за Обект №2 с посочен ЕИК,  № на удостоверение в 

регистъра на ИАГ и заявено обстоятелство че няма да ползва подизпълнител. Комисията 

приложи документите от служебната проверка в регистрите на АгВп и на ИАГ актуалността на 

заявеното от кандидата. 

2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска 
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собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; За липсата 

обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За внесени гаранции за участие в 

конкурса за обект №2; За изпълнение на техническите и квалификационни изисквания определени 

в процедурата и декларирано наличие на специализирана техника и квалифицирани работници и 

служители за изпълнение на предмета на процедурата; наличие на съответните лични предпазни 

средства. 

 3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно изискванията на 

ЗЗЛД. 

4.Декларация образец №4 в оригинал - 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. Плик №2 с ценова оферта за Обект №2 – надлежно оформен. 

 

В плик „А” Участник №3 ЕООД „Станислав Стойчев 72”, гр. Шумен, се установи 

наличието на следните документи: 

1.Заявления 2 бр. за участие в конкурса за Обекти №4; №5; №6 и №7 с посочени ЕИК,  № 

на удостоверение в регистъра на ИАГ и заявено обстоятелство че няма да ползва 

подизпълнител. Комисията приложи документите от служебната проверка в регистрите на АгВп 

и на ИАГ актуалността на заявеното от кандидата. 

2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 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; За липсата 

обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За внесени гаранции за участие в 

конкурса за Обекти №4; №5; №6 и №7; За изпълнение на техническите и квалификационни 

изисквания определени в процедурата и декларирано наличие на специализирана техника и 

квалифицирани работници и служители за изпълнение на предмета на процедурата; наличие на 

съответните лични предпазни средства. 

 3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно изискванията на 

ЗЗЛД. 

4.Декларация образец №4 в оригинал - 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. Пликове №2 с ценова оферта за Обекти №4; №5 и  №6– надлежно оформени. 

От извършената служебна проверка комисията установи, че участникът е внесъл 

отделни гаранции за участие в конкурса за обекти  №4; №5 и  №6 и  че  до изтичане срока за 

подаване на заявления за участие от негово име по сметката на ТП ДГС Шумен не е 

постъпила гаранция за участие за обект  №7 

 

В плик „А” Участник №4 ЕООД „Платан”, гр. Шумен, се установи наличието на 

следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса за Обект №7 с посочен ЕИК,  № на удостоверение в 

регистъра на ИАГ и заявено обстоятелство че няма да ползва подизпълнител. Комисията 
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приложи документите от служебната проверка в регистрите на АгВп и на ИАГ актуалността на 

заявеното от кандидата. 

2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 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; За липсата 

обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За внесени гаранции за участие в 

конкурса за обект №7; За изпълнение на техническите и квалификационни изисквания определени 

в процедурата и декларирано наличие на специализирана техника и квалифицирани работници и 

служители за изпълнение на предмета на процедурата; наличие на съответните лични предпазни 

средства. 

 3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно изискванията на 

ЗЗЛД. 

4.Декларация образец №4 в оригинал - 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. Плик №2 с ценова оферта за Обект №7 – надлежно оформен. 

 

В плик „А” Участник №5  ЕООД „ Дестани М”, гр. Шумен, се установи наличието на 

следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса за Обект №1 с посочен ЕИК,  № на удостоверение в 

регистъра на ИАГ и заявено обстоятелство че няма да ползва подизпълнител. Комисията 

приложи документите от служебната проверка в регистрите на АгВп и на ИАГ актуалността на 

заявеното от кандидата. 

2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 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; За липсата 

обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За внесени гаранции за участие в 

конкурса за обект №1; За изпълнение на техническите и квалификационни изисквания определени 

в процедурата и декларирано наличие на специализирана техника и квалифицирани работници и 

служители за изпълнение на предмета на процедурата; наличие на съответните лични предпазни 

средства. 

 3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно изискванията на 

ЗЗЛД. 

4.Декларация образец №4 в оригинал - 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. 

6. Плик №2 с ценова оферта за Обект №1– надлежно оформен. 

 

В плик „А” Участник №6  ЕТ „Боян Бойчев”, гр. Шумен, се установи наличието на 

следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса за Обект №5 с посочен ЕИК,  № на удостоверение в 

регистъра на ИАГ и заявено обстоятелство че няма да ползва подизпълнител. Комисията 
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приложи документите от служебната проверка в регистрите на АгВп и на ИАГ актуалността на 

заявеното от кандидата. 

2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 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; За липсата 

обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За внесени гаранции за участие в 

конкурса за обект №5; За изпълнение на техническите и квалификационни изисквания определени 

в процедурата и декларирано наличие на специализирана техника и квалифицирани работници и 

служители за изпълнение на предмета на процедурата; наличие на съответните лични предпазни 

средства. 

 3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно изискванията на 

ЗЗЛД. 

4.Декларация образец №4 в оригинал - 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. 

6. Плик №2 с ценова оферта за Обект №5– надлежно оформен. 

 

В плик „А” Участник №7  ЕООД „Лескорект”, гр. Шумен, се установи наличието на 

следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса за Обект №6 с посочен ЕИК,  № на удостоверение в 

регистъра на ИАГ и заявено обстоятелство че няма да ползва подизпълнител. Комисията 

приложи документите от служебната проверка в регистрите на АгВп и на ИАГ актуалността на 

заявеното от кандидата. 

2.Декларация №1 за заявени обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 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; За липсата 

обстоятелствата по § 1, т.15  и  по чл. 68  от  ЗПКОНПИ ; За внесени гаранции за участие в 

конкурса за обект №6; За изпълнение на техническите и квалификационни изисквания определени 

в процедурата и декларирано наличие на специализирана техника и квалифицирани работници и 

служители за изпълнение на предмета на процедурата; наличие на съответните лични предпазни 

средства. 

 3.Декларация №3 за съгласие за обработка на личните данни съгласно изискванията на 

ЗЗЛД. 

4.Декларация образец №4 в оригинал - 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. 

6. Плик №2 с ценова оферта за Обект №6– надлежно оформен 

 

Съгласно гореконстатираното, при съобразяване с разпоредбите на чл.18, чл.22, ал.4, ал.13 

ал.17, 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 и предварително обявените условия комисията взе единодушно следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2. 
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2.ДОПУСКА до участие в следващите етапи на  конкурса както следва: 

2.1. Участник №1 ЕООД „Каролина Комерс”, гр. Шумен за Обект №3. 

2.2. Участник №2 ЕООД „Лес Комерс 94”, гр. Шумен за Обект №2 

2.3. Участник №3 ЕООД „Станислав Стойчев 72”, гр. Шумен за Обекти №4; №5 и №6 

2.4. Участник №4 ЕООД „Платан”, гр. Шумен за Обект №7 

2.5. Участник №5  ЕООД „ Дестани М”, гр. Шумен за Обект №1 

2.6. Участник №6  ЕТ „Боян Бойчев”, гр. Шумен за Обект №5 

2.7. Участник №7  ЕООД „Лескорект”, гр. Шумен за Обект №6 

 

Съгласно гореконстатираното, при съобразяване с разпоредбите на чл.18, чл.22, ал.4, ал.13 

ал.17, 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 и предварително обявените условия комисията взе единодушно следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №3. 

3.ОТСТРАНЯВА  от участие в следващите етапи на  конкурса както следва: 

3.1. Участник №3 ЕООД „Станислав Стойчев 72”, гр. Шумен за Обект №7, със следните 

мотиви: Въпреки заявеното от участника в декларация №1  че същият е внесъл гаранция за 

участие в конкурса за Обект №7, от направената на 10.02.2023г справка от комисията е 

установено, че до изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие в конкурса 

(09.02.2023г) за Обект№7 , по банковата сметка на ТП ДГС Шумен такава от страна на участника 

не е постъпила. Също така в представената оферта на участника липсва надлежно оформен плик 

№2 , който да съдържа  ценово му предложение за Обект №7.  

С оглед така установените факти и обстоятелства, налице е обоснования извод че участникът 

е представи оферта която не отговаря на изискваните на чл.18, ал.1 т.3 б.“з“ и т. 6 от 

НУРВДГТДОСПДНГП- основание за отстраняване по чл.22, ал.4, т.1 и т.3 , от същата наредба. 

 

Комисията след като установи, че не са налице други основания по чл.24, ал.1 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 пристъпи към 

следващия етап на конкурса – последователно отваряне на ценовите предложения на допуснатите 

участници поотделно за всеки обект  преглед и класация на база предварително обявения  

критерий: „Най-ниска предложена обща цена” . 

 

За Обект №1 отдели 122/а; 146/б , до участие в етапите преглед и класация на ценовите 

оферти е допусната офертата на Участник №2  ЕООД „ Дестани М”, гр. Шумен 

Офертата на участника е следната: 

- Предложена обща крайна цена – 91 604,00 лв. без вкл. ДДС - В ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка на офертата по предварително обявената методика, като 

обяви следната класация за Обект №1. Отдели 122/а 146/б  

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.17, 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 се  класира: Участник №5  ЕООД „ 

Дестани М”, гр. Шумен ЕИК-201725256, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. чл.59 

от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД – управител – при следните параметри на окончателната 

оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 91 604,00  лв. без вкл. ДДС /деветдесет и една хиляди 

шестстотин и четири лева / без вкл. ДДС и 109 924,80 лв. с вкл. ДДС,   разпределена по единични 

цени  за Сеч, разкройване и извоз до временен склад за конкретен сортимент, за който ще се 

добива, както и за цените по  дейностите - Товарене, претоварване, транспорт до ТИР станция на 

твърди и меки широколистни  и  дейности по Подпомагане естественото възобновяване - изсичане 

на подлеса  на база процентното съотношение между предложената в оферта крайна обща цена и 

определената от ТП ДГС Шумен пределна обща цена, като в предлаганата обща крайна цена се 

включват: операциите посочени в приложен технологичен план за добив на дървесина. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 580,20 лв. 
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3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник. 

От участие в процедурата няма недопуснат и/или отстранен участник. 

С оглед горната класация, комисията  предлага на директора на ТП ДГС Шумен да сключи 

договор за изпълнение за Обект №1 с: Участник №5  ЕООД „ Дестани М”, гр. Шумен при 

параметрите на окончателната оферта на същия  

С това комисията обяви за приключил конкурса за обект №1 и пристъпи към провеждане на 

процедурата за обект №2 

 

За Обект №2 отдели: 119/д; 132/в; 155/г, до участие в етапите преглед и класация на ценовите 

оферти е допусната офертата на Участник №2 ЕООД „Лес Комерс 94”, гр. Шумен 

Офертата на участника е следната: 

- Предложена обща крайна цена – 80 170,00 лв. без вкл. ДДС - В ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка на офертата по предварително обявената методика, като 

обяви следната класация за Обект №2 отдели: 119/д; 132/в; 155/г 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.17, 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 се  класира: Участник №2 ЕООД 

„Лес Комерс 94”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, 

бул. Чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД – управител – при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 80 170,00 лв. без вкл. ДДС /осемдесет хиляди сто и 

седемдесет лева / без вкл. ДДС и 96 204,00 лв. с вкл. ДДС,   разпределена по единични цени  за 

Сеч, разкройване и извоз до временен склад за конкретен сортимент, за който ще се добива, както 

и за цените по  дейностите - Товарене, претоварване, транспорт до ТИР станция на твърди и меки 

широколистни  и  дейности по Подпомагане естественото възобновяване - изсичане на подлеса  на 

база процентното съотношение между предложената в оферта крайна обща цена и определената от 

ТП ДГС Шумен пределна обща цена, като в предлаганата обща крайна цена се включват: 

операциите посочени в приложен технологичен план за добив на дървесина. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 008,50 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник. 

От участие в процедурата няма недопуснат и/или отстранен участник. 

С оглед горната класация, комисията  предлага на директора на ТП ДГС Шумен да сключи 

договор за изпълнение за Обект №2 с: Участник №2 ЕООД „Лес Комерс 94”, гр. Шумен при 

параметрите на окончателната оферта на същия  

С това комисията обяви за приключил конкурса за обект №2 и пристъпи към провеждане на 

процедурата за обект №3 

 

За Обект №3 отдели 127/д; 123/л; 185/ж , до участие в етапите преглед и класация на 

ценовите оферти е допусната офертата на Участник №1 ЕООД „Каролина Комерс”, гр. Шумен 

Офертата на участника е следната: 

- Предложена обща крайна цена – 71 396,00 лв. без вкл. ДДС - В ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка на офертата по предварително обявената методика, като 

обяви следната класация за Обект №3 отдели 127/д; 123/л; 185/ж 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.17, 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 се  класира: Участник №1 ЕООД 

„Каролина Комерс”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление: гр. 

Шумен, ж.к. чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД – управител – при следните параметри 

на окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 71 396,00 лв. без вкл. ДДС /седемдесет и една хиляди 

триста деветдесет и шест лева / без вкл. ДДС и 85 675,20 лв. с вкл. ДДС,   разпределена по 
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единични цени  за Сеч, разкройване и извоз до временен склад за конкретен сортимент, за който 

ще се добива, както и за цените по  дейностите - Товарене, претоварване, транспорт до ТИР 

станция на твърди и меки широколистни  и  дейности по Подпомагане естественото възобновяване 

- изсичане на подлеса  на база процентното съотношение между предложената в оферта крайна 

обща цена и определената от ТП ДГС Шумен пределна обща цена, като в предлаганата обща 

крайна цена се включват: операциите посочени в приложен технологичен план за добив на 

дървесина. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 569,80 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник. 

От участие в процедурата няма недопуснат и/или отстранен участник. 

С оглед горната класация, комисията  предлага на директора на ТП ДГС Шумен да сключи 

договор за изпълнение за Обект №3 с: Участник №1 ЕООД „Каролина Комерс”, гр. Шумен 

при параметрите на окончателната оферта на същия  

С това комисията обяви за приключил конкурса за обект №3 и пристъпи към провеждане на 

процедурата за обект №4 

 

За Обект №4 отдел 233/б; , до участие в етапите преглед и класация на ценовите оферти е 

допусната офертата на Участник №3 ЕООД „Станислав Стойчев 72”, гр. Шумен 

Офертата на участника е следната: 

- Предложена обща крайна цена – 38 000,00 лв. без вкл. ДДС - В ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка на офертата по предварително обявената методика, като 

обяви следната класация за Обект №4 отдел 233/б 

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.17, 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 се  класира: Участник №3 ЕООД 

„Станислав Стойчев 72”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление: гр. 

Шумен, ул. чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД – управител – при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 38 000,00  лв. без вкл. ДДС /тридесет и осем хиляди лева / 

без вкл. ДДС и 45 600,00 лв. с вкл. ДДС,   разпределена по единични цени  за Сеч, разкройване и 

извоз до временен склад за конкретен сортимент, за който ще се добива, както и за цените по  

дейностите - Товарене, претоварване, транспорт до ТИР станция на твърди и меки широколистни  

и  дейности по Подпомагане естественото възобновяване - изсичане на подлеса  на база 

процентното съотношение между предложената в оферта крайна обща цена и определената от ТП 

ДГС Шумен пределна обща цена, като в предлаганата обща крайна цена се включват: операциите 

посочени в приложен технологичен план за добив на дървесина. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 900,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник. 

От участие в процедурата няма недопуснат и/или отстранен участник. 

С оглед горната класация, комисията  предлага на директора на ТП ДГС Шумен да сключи 

договор за изпълнение за Обект №4 с: Участник №3 ЕООД „Станислав Стойчев 72”, гр. 

Шумен при параметрите на окончателната оферта на същия  

С това комисията обяви за приключил конкурса за обект №4 и пристъпи към провеждане на 

процедурата за обект №5 

 

За Обект №5 отдели 233/в; 233/г , до участие в етапите преглед и класация на ценовите 

оферти са допуснати офертите на Участник №3 ЕООД „Станислав Стойчев 72”, гр. Шумен и 

Участник №6  ЕТ „Боян Бойчев”, гр. Шумен 

Офертата на Участник №3 ЕООД „Станислав Стойчев 72”, гр. Шумен е следната: 

- Предложена обща крайна цена – 25 000,00 лв. без вкл. ДДС - В ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 

Офертата на Участник №6  ЕТ „Боян Бойчев”, гр. Шумен е следната: 
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- Предложена обща крайна цена – 26 427,00 лв. без вкл. ДДС - В ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка на офертата по предварително обявената методика, като 

обяви следната класация за Обект №5 отдели 233/в; 233/г 

На първо място на основание разпоредбата на 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 се  класира: Участник №3 ЕООД 

„Станислав Стойчев 72”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление: гр. 

Шумен, ул. чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД – управител – при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 25 000,00  лв. без вкл. ДДС /двадесет и пет хиляди лева / 

без вкл. ДДС и 30 000,00 лв. с вкл. ДДС,   разпределена по единични цени  за Сеч, разкройване и 

извоз до временен склад за конкретен сортимент, за който ще се добива, както и за цените по  

дейностите - Товарене, претоварване, транспорт до ТИР станция на твърди и меки широколистни  

и  дейности по Подпомагане естественото възобновяване - изсичане на подлеса  на база 

процентното съотношение между предложената в оферта крайна обща цена и определената от ТП 

ДГС Шумен пределна обща цена, като в предлаганата обща крайна цена се включват: операциите 

посочени в приложен технологичен план за добив на дървесина. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 250,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място на основание разпоредбата на 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 се  класира: Участник №6  ЕТ „Боян 

Бойчев”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. чл.59 

от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД – физическо лица търговец – при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 26 427,00  лв. без вкл. ДДС /двадесет и шест хиляди 

четиристотин двадесет и седем лева / без вкл. ДДС и 31 712,40 лв. с вкл. ДДС,   разпределена по 

единични цени  за Сеч, разкройване и извоз до временен склад за конкретен сортимент, за който 

ще се добива, както и за цените по  дейностите - Товарене, претоварване, транспорт до ТИР 

станция на твърди и меки широколистни  и  дейности по Подпомагане естественото възобновяване 

- изсичане на подлеса  на база процентното съотношение между предложената в оферта крайна 

обща цена и определената от ТП ДГС Шумен пределна обща цена, като в предлаганата обща 

крайна цена се включват: операциите посочени в приложен технологичен план за добив на 

дървесина. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 321,35 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

От участие в процедурата няма недопуснат и/или отстранен участник. 

С оглед горната класация, комисията  предлага на директора на ТП ДГС Шумен да сключи 

договор за изпълнение за Обект №5 с: Участник №3 ЕООД „Станислав Стойчев 72”, гр. 

Шумен при параметрите на окончателната оферта на същия  

С това комисията обяви за приключил конкурса за обект №5 и пристъпи към провеждане на 

процедурата за обект №6 

 

За Обект №6 отдел 95/а; до участие в етапите преглед и класация на ценовите оферти са 

допуснати офертите на Участник №3 ЕООД „Станислав Стойчев 72”, гр. Шумен и Участник 

№7  ЕООД „Лескорект”, гр. Шумен 

Офертата на Участник №3 ЕООД „Станислав Стойчев 72”, гр. Шумен е следната: 

- Предложена обща крайна цена – 47 000,00 лв. без вкл. ДДС - В ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 

Офертата на Участник №7  ЕООД „Лескорект”, гр. Шумен е следната: 

- Предложена обща крайна цена – 46 499,00 лв. без вкл. ДДС - В ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка на офертата по предварително обявената методика, като 

обяви следната класация за Обект №6 отдел 95/а 
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На първо място на основание разпоредбата на 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 се  класира: Участник №7  ЕООД 

„Лескорект”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ж.к. 

чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД – управител – при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 46 499,00  лв. без вкл. ДДС /четиридесет и шест хиляди 

четиристотин, деветдесет и девет  лева / без вкл. ДДС и 55 798,80 лв. с вкл. ДДС,   разпределена по 

единични цени  за Сеч, разкройване и извоз до временен склад за конкретен сортимент, за който 

ще се добива, както и за цените по  дейностите - Товарене, претоварване, транспорт до ТИР 

станция на твърди и меки широколистни  и  дейности по Подпомагане естественото възобновяване 

- изсичане на подлеса  на база процентното съотношение между предложената в оферта крайна 

обща цена и определената от ТП ДГС Шумен пределна обща цена, като в предлаганата обща 

крайна цена се включват: операциите посочени в приложен технологичен план за добив на 

дървесина. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 324,95 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място на основание разпоредбата на 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 се  класира: Участник №3 ЕООД 

„Станислав Стойчев 72”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление: гр. 

Шумен, ул. чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД – управител – при следните параметри на 

окончателната оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 47 000,00  лв. без вкл. ДДС /четиридесет и седем хиляди 

лева / без вкл. ДДС и 56 400,00 лв. с вкл. ДДС,   разпределена по единични цени  за Сеч, 

разкройване и извоз до временен склад за конкретен сортимент, за който ще се добива, както и за 

цените по  дейностите - Товарене, претоварване, транспорт до ТИР станция на твърди и меки 

широколистни  и  дейности по Подпомагане естественото възобновяване - изсичане на подлеса  на 

база процентното съотношение между предложената в оферта крайна обща цена и определената от 

ТП ДГС Шумен пределна обща цена, като в предлаганата обща крайна цена се включват: 

операциите посочени в приложен технологичен план за добив на дървесина. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 350,00 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

От участие в процедурата няма недопуснат и/или отстранен участник. 

С оглед горната класация, комисията  предлага на директора на ТП ДГС Шумен да сключи 

договор за изпълнение за Обект №6 с: Участник №7  ЕООД „Лескорект”, гр. Шумен при 

параметрите на окончателната оферта на същия  

С това комисията обяви за приключил конкурса за обект №6 и пристъпи към провеждане на 

процедурата за обект №7 

 

За Обект №7 отдели 95/б;94/ж  , до участие в етапите преглед и класация на ценовите оферти е 

допусната офертата на Участник №4 ЕООД „Платан”, гр. Шумен 

Офертата на участника е следната: 

- Предложена обща крайна цена – 38 247,00 лв. без вкл. ДДС - В ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ ресурс на възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка на офертата по предварително обявената методика, като 

обяви следната класация за Обект №7 отдели 95/б;94/ж   

На първо място на основание разпоредбата на чл.22, ал.17, 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 се  класира: Участник №4 ЕООД 

„Платан”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. чл.59 

от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД – управител – при следните параметри на окончателната 

оферта: 

1. Предложена обща крайна цена – 38 247,00  лв. без вкл. ДДС /тридесет и осем хиляди 

двеста четиридесет и седем лева / без вкл. ДДС и 45 896,40 лв. с вкл. ДДС,   разпределена по 
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единични цени  за Сеч, разкройване и извоз до временен склад за конкретен сортимент, за който 

ще се добива, както и за цените по  дейностите - Товарене, претоварване, транспорт до ТИР 

станция на твърди и меки широколистни  и  дейности по Подпомагане естественото възобновяване 

- изсичане на подлеса  на база процентното съотношение между предложената в оферта крайна 

обща цена и определената от ТП ДГС Шумен пределна обща цена, като в предлаганата обща 

крайна цена се включват: операциите посочени в приложен технологичен план за добив на 

дървесина. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 912,35 лв. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

Няма класиран на второ място участник. 

От участие в процедурата на етапа „Преглед на документите и допускане до участие“ е  

отстранен участник №3 ЕООД „Станислав Стойчев 72”, гр. Шумен ЕИК-чл.59 от ЗЗЛД, 

седалище и адрес на управление: гр. Шумен, улчл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД – 

управител със следните мотиви: Въпреки заявеното от участника в декларация №1  че същият е 

внесъл гаранция за участие в конкурса за Обект №7, от направената на 10.02.2023г справка от 

комисията е установено, че до изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие в 

конкурса (09.02.2023г) за Обект№7 , по банковата сметка на ТП ДГС Шумен такава от страна на 

участника не е постъпила. Също така в представената оферта на участника липсва надлежно 

оформен плик №2 , който да съдържа  ценово му предложение за Обект №7.  

С оглед така установените факти и обстоятелства, налице е обоснования извод че участникът 

е представи оферта която не отговаря на изискваните на чл.18, ал.1 т.3 б.“з“ и т. 6 от 

НУРВДГТДОСПДНГП- основание за отстраняване по чл.22, ал.4, т.1 и т.3 , от същата наредба 

С оглед горната класация, комисията  предлага на директора на ТП ДГС Шумен да сключи 

договор за изпълнение за Обект №7 с: Участник №4 ЕООД „Платан”, гр. Шумен при 

параметрите на окончателната оферта на същия  

С това комисията обяви за приключил конкурса за обект №7 и на процедурата като цяло. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и е неразделна част от документацията на 

процедурата. 

Протоколът и документацията по процедурата се представиха на директора на ТП „ДГС 

Шумен” гр. Шумен от председателя на комисията на 10.02.2023 г. 

 

 

                             Комисия:1…/П/…чл.59 от ЗЗЛД 

 

                                          2 . / П / . ч л . 59  от  З ЗЛ Д  

 

                                          3…/П/…чл.59 от ЗЗЛД 


