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УТВЪРЖДАВАМ:  /п/ Заличено чл. 59 от ЗЗЛД 

ДИРЕКТОР ТП :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

                         /инж. Севен Башлъ /  

 

 
ПРОТОКОЛ  

 

 Днес, 11.02.2020г. комисия назначена със  Заповед №  51/11.02.2020г.  на 

Директора на ТП ДЛС "Паламара” в състав:  
         
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Гюнай Осман  —  лесничей при ТП ДЛС "Паламара” ;   

СЕКРЕТАР: 2.Мехмед Реджебов  —  счетоводител при  ТП ДЛС "Паламара” ; 
ЧЛЕНОВЕ:  3. адв. Снежка Иванова  —  адвокат при  ТП ДЛС  "Паламара” ;  

 
 

 се събра на заседание от 10:00 часа  в административната сграда на ТП ДЛС 

„Паламара“, с. Венец, на ул. „Кирил и Методий” № 17 ,  Заседателната зала, да проведе  

търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна 

ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2 020г. от държавните горски 

територии на ТП "ДЛС Паламара", открит със Заповед № 29/24.01.2020г.  на Директора 

на ТП „ДЛС Паламара”  по реда на чл. 55 - 63 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.   
Присъстваха всички членове на комисията.  

 Съобщено бе, че са спазени 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 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 ДЛС ”Паламара”, оферти са 

депозирани от четирима кандидати:  

 

 Кандидат 1 :  ЕТ «Бинго –  Наталия Николова», с ЕИК: 837101656, със седалище и 

адрес на управление: с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, ул. «Вит» 

№ 1, представлявано от едноличния търговец  Наталия Николова Йорданова чрез 

пълномощника й Йордан Стефков Йорданов . Кандидатът е депозирал оферта за Обект 

№ 4 ,  която е входирана с вх. № 273 на 07.02.2020г. в 13:05ч.;  

        

 Кандидат 2:  «Акация Трейд» ЕООД, с ЕИК: 204418796, със седал ище и адрес на 

управление: с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен, ул. «Иван Вазов» № 10, 

представлявано от управителя Ивайло Иванов Желязков чрез представляващия Паолин 

Ангелов Николов. Кандидатът е депозирал оферта за Обект № 3, която е входирана с 

вх. № 279 на 10.02.2020г. в 11:15ч.;  
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 Кандидат 3  «Лестранс» ЕООД, с ЕИК: 127605423 със седалище и адрес на 

управление: с. Долина, общ. Каолиново обл. Шумен, ул. «Чапаев» № 2, представлявано 

от пълномощника  Етям Хасанов Шанов, упълномощен от управите ля Хасан Етем 

Шанов. Кандидатът е депозирал оферта за Обект № 1, входирана с вх. № 282 на 

10.02.2020г. в 13:30ч.;  

  

 Кандидат 4  «Еколес Венец» ЕООД, с ЕИК: 202342823, със седалище и адрес на 

управление: с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. «Република» № 4 , представлявано 

от управителя Бейзат Хабил Феим. Кандидатът е депозирал оферт и  за Обекти  № 2  и 5 ,  

които са входирани  с вх. № 283 и 284  на 10.02.2020г. в 13:45ч .  И в 13.50ч. съответно ;  

        
 

   Всички членове на комисията попълниха декларации 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 (наричана по -долу за краткост Наредбата)  

 На основание чл. 22, ал.  2 от Наредбата комисията провери самоличността на 

представителите на кандидатите в процедурата. Комисията установи, че всички 

участници имат присъстващ на заседанието представител.  

С оглед гореустановеното комисията взе единодушно следното  

 

 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1. 

 

І.1. На основание чл. 61 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 процедурата с отваряне офертата на 

кандидатите и преглед на документите за допускането им до участие. 

 

1. В плика на Кандидат №1 ЕТ «Бинго –  Наталия Николова»  -  с. Никола 

Козлево , се установи наличието на следните документи: 

1. Заявление за участие в конкурса с посочен ЕИК за участие за обект 4. Комисията 

приложи документи от служебната проверка в регистрите на АгВп актуалността на заявеното от 

кандидата. 

2. Декларация № 1 - по образеца към документацията, за заявени обстоятелства по чл.58, 

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 - по образеца към документацията – 1 брой оригинал. 

3. Декларация № 2-по образеца към документацията за приключили договори,  

4. Декларация № 3 –по образец 

5. Декларация № 4 – по образец за техническа обезпеченост 

6. Декларация № 5 – по образец относно обезпечаване на участника с квалифицирани 

служители и работници 

7. Декларация № 6 – по образец за спазване изискванията за безопасни условия на труд 

8. Декларация № 7 – по образец за условията на търга 
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9. Декларация № 10 – по образец за информираност и съгласие за обработка на личните 

данни 

10. банково бордеро за внесена гаранция, 

11. пълномощно 

 

2. В плика на Кандидат № 2 «Акация Трейд» ЕООД - с. Хитрино  се установи 

наличието на следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса с посочен ЕИК за участие за обект 3. Комисията 

приложи документи от служебната проверка в регистрите на АгВп актуалността на заявеното от 

кандидата. 

2.Декларация № 1 - по образеца към документацията, за заявени обстоятелства по чл.58, 

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 - по образеца към документацията – 1 брой оригинал. 

3.Декларация № 2-по образеца към документацията за приключили договори,  

4. Декларация № 3 –по образец 

5. Декларация № 4 – по образец за техническа обезпеченост 

6. Декларация № 5 – по образец относно обезпечаване на участника с квалифицирани 

служители и работници 

7. Декларация № 6 – по образец за спазване изискванията за безопасни условия на труд 

8. Декларация № 7 – по образец за условията на търга 

9. Декларация № 8 – по образец 

10. Декларация № 10 – по образец за информираност и съгласие за обработка на личните 

данни 

11. пълномощно 

 

3. В плика на Кандидат № 3 «Лестранс» ЕООД  -  с. Долина  се установи наличието 

на следните документи: 

1.Заявление за участие в конкурса с посочен ЕИК за участие за обект 1. Комисията 

приложи документи от служебната проверка в регистрите на АгВп актуалността на заявеното от 

кандидата. 

2.Декларация № 1 - по образеца към документацията, за заявени обстоятелства по чл.58, 

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 - по образеца към документацията – 1 брой оригинал. 

3.Декларация № 2-по образеца към документацията за приключили договори,  

4.  Декларация № 4 – по образец за техническа обезпеченост 

5. Декларация № 5 – по образец относно обезпечаване на участника с квалифицирани 

служители и работници 

6. Декларация № 6 – по образец за спазване изискванията за безопасни условия на труд 

7. Декларация № 7 – по образец за условията на търга 

8. Декларация № 8 – по образец 

9. Декларация № 10 – по образец за информираност и съгласие за обработка на личните 

данни 

10 банково бордеро за внесена гаранция 
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11. пълномощно 

 

 

 

 

4. В плика на Кандидат № 4 «Еколес Венец» ЕООД - с. Венец  се установи 

наличието на следните документи:  

1.Заявление за участие в конкурса с посочен ЕИК за участие за обект 2. Комисията 

приложи документи от служебната проверка в регистрите на АгВп актуалността на заявеното от 

кандидата. 

2.Декларация № 1 - по образеца към документацията, за заявени обстоятелства по чл.58, 

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 - по образеца към документацията – 1 брой оригинал. 

3.Декларация № 2-по образеца към документацията за приключили договори,  

4.  Декларация № 4 – по образец за техническа обезпеченост 

5. Декларация № 5 – по образец относно обезпечаване на участника с квалифицирани 

служители и работници 

6. Декларация № 6 – по образец за спазване изискванията за безопасни условия на труд 

7. Декларация № 7 – по образец за условията на търга 

8. Декларация № 8 – по образец 

9. Декларация № 10 – по образец за информираност и съгласие за обработка на личните 

данни 

10 банково бордеро за внесена гаранция 

 

5. В плика на Кандидат № 4 «Еколес Венец» ЕООД - с. Венец  се установи 

наличието на следните документи:  

1.Заявление за участие в конкурса с посочен ЕИК за участие за обект 5. Комисията 

приложи документи от служебната проверка в регистрите на АгВп актуалността на заявеното от 

кандидата. 

2.Декларация № 1 - по образеца към документацията, за заявени обстоятелства по чл.58, 

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 - по образеца към документацията – 1 брой оригинал. 

3.Декларация № 2-по образеца към документацията за приключили договори,  

4.  Декларация № 4 – по образец за техническа обезпеченост 

5. Декларация № 5 – по образец относно обезпечаване на участника с квалифицирани 

служители и работници 

6. Декларация № 6 – по образец за спазване изискванията за безопасни условия на труд 

7. Декларация № 7 – по образец за условията на търга 

8. Декларация № 8 – по образец 

9. Декларация № 10 – по образец за информираност и съгласие за обработка на личните 

данни 

10 банково бордеро за внесена гаранция 

 

С оглед гореконстатираното, при съобразяване с разпоредбите на чл.22, ал.2-5, от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-
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държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти и предварително обявените условия 

комисията взе единодушно следното  

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2. 

 

2.І. ДОПУСКА до участие в следващите етапи  на търга Кандидати № 1, 2, 3 и 4 за 

обекти 1-МТ, 2-МТ, 3-МТ, 4-МТ и 5-МТ като раздава на участниците поредни номера 

съвпадащи с поредността на подадените от тях оферти 

 
Комисията след като установи, че не са налице други основания по чл.64, 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 

тръжната сесия – провеждане на търг с явно наддаване със  допуснатите кандидати за всеки от обектите от 

1 до 5. 

 

В резултат на проведения търг: 

 

1. За Обект № 1-МТ – единствения участник № 3 потвърди началната тръжна цена за 

този обект. Предвид това, че участникът е един  на първо място се класира и  обекта е спечелен 

от: Кандидат № 3  «Лестранс» ЕООД, с ЕИК: 127605423 със седалище и адрес на 

управление: с. Долина, общ. Каолиново обл. Шумен, ул. «Чапаев» № 2, представлявано 

от пълномощника  Етям Хасанов Шанов, упълномощен от управителя Хасан Етем 

Шанов при следните параметри: 

1.Предложена обща крайна цена –  129 467.00лв. (сто двадесет и девет хиляди 

четиристотин шестдесет и седем лева) без вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% - 12 946.70 лева. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

На второ място няма класиран участник 

 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени кандидати. 

 

С обявяване на класацията комисията обяви за приключил търга за Обект № 1-МТ. 

 

 

2. За Обект № 2-МТ – единствения участник № 4 потвърди началната тръжна цена за 

този обект. Предвид това, че участникът е един  на първо място се класира и  обекта е спечелен 

от: Кандидат № 4 «Еколес Венец» ЕООД, с ЕИК: 202342823, със седалище и адрес на 

управление: с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. «Република» № 4, представлявано 

от управителя Бейзат Хабил Феим  при следните параметри: 

1.Предложена обща крайна цена –  109 275.00лв. (сто и девет хиляди двеста седемдесет и 

пет лева) без вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% - 10 927.50 лева. 

mailto:dls.palamara@dpshumen.bg
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3.Други условия съгласно 

проектодоговора и условията на процедурата 

На второ място няма класиран участник 

 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени кандидати. 

 

С обявяване на класацията комисията обяви за приключил търга за Обект № 2-МТ. 

 

 

3. За Обект № 3-МТ – единствения участник № 2 потвърди началната тръжна цена за 

този обект. Предвид това, че участникът е един  на първо място се класира и  обекта е спечелен 

от: Кандидат № 2 «Акация Трейд» ЕООД, с ЕИК: 204418796, със седалище и адрес на 

управление: с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен, ул. «Иван Вазов» № 10, 

представлявано от управителя Ивайло Иванов Желязков чрез представляващия Паолин 

Ангелов Николов  при следните параметри: 

1.Предложена обща крайна цена –  90 453.00лв. (деветдесет хиляди четиристотин петдесет 

и три лева) без вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% - 9 045.30 лева. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

На второ място няма класиран участник 

 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени кандидати. 

 

С обявяване на класацията комисията обяви за приключил търга за Обект № 3-МТ. 

 

 

4. За Обект № 4-МТ – единствения участник № 1 потвърди началната тръжна цена за 

този обект. Предвид това, че участникът е един  на първо място се класира и  обекта е спечелен 

от: Кандидат № 1 ЕТ «Бинго –  Наталия Николова», с ЕИК: 837101656, със седалище и 

адрес на управление: с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, обл.  Шумен, ул. «Вит» 

№ 1, представлявано от едноличния търговец Наталия Николова Йорданова чрез 

пълномощника й Йордан Стефков Йорданов  при следните параметри: 

1.Предложена обща крайна цена –  77 002.00лв. (седемдесет и седем хиляди и два лева) без 

вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% - 7 700.20 лева. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

На второ място няма класиран участник 

 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени кандидати. 

 

С обявяване на класацията комисията обяви за приключил търга за Обект № 4-МТ. 

 

5. За Обект № 5-МТ – единствения участник № 4 потвърди началната тръжна цена за 

този обект. Предвид това, че участникът е един  на първо място се класира и  обекта е спечелен 

от: Кандидат № 4 «Еколес Венец» ЕООД, с ЕИК: 202342823, със седалище и адрес на  

mailto:dls.palamara@dpshumen.bg
mailto:ddspalamara@abv.bg


        МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

        СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

          ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА” 
 

Адрес:  с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2049, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg 
 

 7 
 

 
 

  

управление: с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. «Република» № 4, 

представлявано от управителя Бейзат Хабил Феим  при следните параметри: 

 

1.Предложена обща крайна цена –  64 380.00лв. (шестдесет и четири хиляди триста и 

осемдесет лева) без вкл. ДДС. 

2.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% - 6 438.00 лева. 

3.Други условия съгласно проектодоговора и условията на процедурата 

 

На второ място няма класиран участник 

 

 

От участие в процедурата за обекта няма недопуснати и отстранени кандидати. 

 

С обявяване на класацията комисията обяви за приключил търга за Обект № 5-МТ. 

 

Комисията обяви за приключило заседанието на 11.02.2020г    

Настоящият протокол се състави в един екземпляри е неразделна част от документацията 

на процедурата.. 

 

 

 

 

                        Комисия:1. /п/ Заличено чл. 59 от ЗЗЛД 

 

                                      2. /п/ Заличено чл. 59 от ЗЗЛД 

 

                                      3. п/ Заличено чл. 59 от ЗЗЛД 
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