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                                                                                                                   ..чл. 59 от ЗЗЛД… 

Директор на „ТП ДГС Върбица“ 

Дата: 15.01.2021 г. 

 

П Р О Т О К О Л 

по чл. 35, ал.8 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 

 

Днес – 14.01.2021 г. в 10,30 часа, в заседателната зала на административната сграда на 

ТП „ДГС Върбица" комисията, назначена със Заповед № 20/14.01.2021 г. на Директора на ТП 

„ДГС Върбица", в състав:  
            ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. …чл. 59 от ЗЗЛД… – зам. директор при ТП 
            ЧЛЕНОВЕ:            …чл. 59 от ЗЗЛД… -  зам. директор при ТП 

                                             …чл. 59 от ЗЗЛД… – юрисконсулт при ТП    
се събра на закрито заседание, за да провери редовността и съответствието на представените 

по чл. 35, ал. 5 от Наредбата документи за сключване на договори от определените за 

изпълнители кандидати след проведен открит конкурс за възлагане на дейности по чл. 10, ал. 1, 

т. 1 и т. 3 по реда на чл. 15 и сл. 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, с предмет: „Извършване на добив на дървесина – сеч, 

разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад, товарене, 

транспорт и претоварване на добитата дървесина на ТИР станция от Обекти: № 2101, № 2102, 

№ 2103, № 2104, №2105, №2106 и № 2107, открит със заповед №233/22.12.2020 г. на директора 

на „ТП ДГС Върбица“ 

Присъстват всички членове на комисията.  

Прилагат се разпоредбите на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на 

дървесина и недървесни горски продукти и конкурсните условия,  съгласно документацията за 

участие.  

            С писмо изх. № 8/08.01.2021 г. е поискана по служебен път информация за наличие на 

непогасени задължения на: 

 „Хема груп“ ООД, с. Божурово; 

„Герила 2012“, гр. Върбица;  

„Едис транс“, гр. Върбица;  

„Меги транс 2008“, с. Тушовица;  

„Енгин 2015“, с. Бяла река;  

„Трансфорес – 74“ ЕООД , с. Крайгорци  

към „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и неговите териториални поделения.   

 Поисканата информация е предоставена с писмо с вх. №49/11.01.2021 г. за липса на 

задължения на гореизброените фирми към към СИДП ДП и неговите териториални поделения. 



 Комисията пристъпва към отваряне и проверка на съдържанието на пликовете с 

документи на кандидатите, определени за изпълнители за обектите от №2101 до №2107 

включително във възходящ ред според номера на обекта. 

I. Съгласно заповед №5/08.01.2021 г. участникът „Трансфорес – 74“ ЕООД със 

седалище и адрес на управление: с. Крайгорци, ул. „Г. Димитров“ № 16, общ. Върбица, обл. 

Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 127632192, 

представлявано от Х.О.Х. в качеството му на управител, е класиран на първо място и е 

определен за изпълнител на дейностите в обект №2101. 

Заповед №5/08.01.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2101 е 

връчена на кандидата по предоставената от него електронна поща в 15:22 часа на 08.01.2021 г., 

за което е приложена разпечатка в досието на процедурата от изпратеното електронно писмо.  

Същата е публикувана в интернет страниците на СИДП ДП и ТП „ДГС Върбица“ 

съгласно чл. 23, ал. 4 от НУРВИДГТ. 

В срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата участникът, определен за изпълнител на 

дейностите в обект №2101 – „Трансфорес – 74“ ЕООД, е представил следните документи за 

сключване на договор, запечатани в бял непрозрачен плик, регистриран под вх.№ 

76/13.01.2021г., 16:40 часа: 

1. Извлечение от ДМА към 12.01.2021 г. – 1бр., заверено копие; 

2. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, знак за технически 

преглед – 8 бр., заверено копие; 

3. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил – 1бр., заверено копие; 

4. Удостоверение за техническа изправност на ППС – 1бр., заверено копие; 

5. Сертификат на GPS система за проследяване и позициониране на ППС – 1бр, 

заверено копие; 

6. Справка актуално състояние на действащите трудови договори към 12.01.2021г – 

1бр., заверено копие; 

7. Свидетелство за правоспособност – 5 бр., заверено копие; 

8. Свидетелство за управление на МПС и контролен талон – 1бр., заверено копие; 

9. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие – 1бр., оригинал; 

10. Електронно свидетелство за съдимост на управителя – 1бр., заверено копие; 

11. Удостоверение за липса на задължения към НАПдата 12.01.21– 1бр., заверено копие; 

12. Удостоверение за регистрация по чл. 235 от ЗГ – 1бр., заверено копие; 

Комисията пристъпи към подробна проверка на представените от „Трансфорес – 74“ 

ЕООД документи за редовност и съответствие с изискванията на конкурсните условия и 

Наредбата. След обстоен преглед на същите, комисията единодушно прие: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1: 
Класираният на първо място и определен за изпълнител кандидат, съгласно заповед 

№5/08.01.2021 г. за обект №2101 – „Трансфорес – 74“ ЕООД със седалище и адрес на 

управление: с. Крайгорци, ул. „Г. Димитров“ № 16, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано 

в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 127632192, представлявано от Х.О.Х. в 

качеството му на управител, е представил всички изискуеми документи за сключване на 

договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2101.  

Заявените от него факти и обстоятелства в декларациите за участие,  съответстват на 

информацията в представените документи и със същия следва да се сключи договор за 

изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2101 с предмет на изпълнение:“Извършване на добив 

на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт и претоварване 

на добитата дървесина до ТИР станция, от годишния план за ползване на дървесина за 2021 

год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района 

на дейност на ТП „ДГС Върбица“; 



 

 

II. Съгласно заповед №6/08.01.2021 г. участникът „Енгин 2015“ ЕООД - със седалище 

и адрес на управление: с. Бяла река, ул. „Дружба“ № 20, община Върбица, област Шумен, 

регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 203804236, представлявано 

от Д.Х.Х. в качеството му на управител, е класиран на първо място и е определен за изпълнител 

на дейностите в обект №2102. 

 Заповед №6/08.01.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2102 е 

връчена на кандидата по предоставената от него електронна поща в 15:23 часа на 08.01.2021 г., 

за което е приложена разпечатка в досието на процедурата от изпратеното електронно писмо.  

Същата е публикувана в интернет страниците на СИДП ДП и ТП „ДГС Върбица“ 

съгласно чл. 23, ал. 4 от НУРВИДГТ. 

В срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата участникът, определен за изпълнител на 

дейностите в обект №2102 – „Енгин 2015“ ЕООД, е представил следните документи за 

сключване на договор, запечатани в бял непрозрачен плик, регистриран под вх.№ 

73/13.01.2021г., 13:25 часа: 

1. Инвентарна книга на дълготрайните активи към 01.01.2021 г. – 1бр., заверено копие; 

2. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, знак за технически 

преглед – 7 бр., заверено копие; 

3. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил – 1бр., заверено копие; 

4. Удостоверение за техническа изправност на ППС – 1бр., заверено копие; 

5. Удостоверение за монтирана и изправна GPS система за проследяване на ППС – 1бр, 

заверено копие; 

6. Удостоверение за декларирани данни с приложена справка актуално състояние на 

действащите трудови договори към 13.01.2021г – 1бр., заверено копие; 

7. Свидетелство за правоспособност – 5 бр., заверено копие; 

8. Свидетелство за управление на МПС и контролен талон – 1бр., заверено копие; 

9. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие за обект№2102 в гаранция за 

изпълнение на договор във връзка със Заповед №6/08.01.2021г – 1бр., оригинал; 

10. Свидетелство за съдимост на управителя – 1бр., заверено копие; 

11. Удостоверение за липса на задължения към НАП – 1бр., заверено копие; 

12. Удостоверение за регистрация по чл. 235 от ЗГ – 1бр., заверено копие; 

13. Удостоверение за регистрация по чл. 241 от ЗГ – 1бр., заверено копие; 

 

            Комисията пристъпи към подробна проверка на представените от „Енгин 2015“ ЕООД  

документи за редовност и съответствие с изискванията на конкурсните условия и Наредбата.     

След обстоен преглед на същите, комисията единодушно прие: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2: 
            Класираният на първо място и определен за изпълнител кандидат съгласно заповед 

№6/08.01.2021 г. за обект №2102 – „Енгин 2015“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

с. Бяла река, ул. „Дружба“ № 20, община Върбица, област Шумен, регистрирано в Търговския 

регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 203804236, представлявано от Д.Х.Х. в качеството му на 

управител, е представил всички изискуеми документи за сключване на договор за изпълнение 

на дейности в ДГТ в обект №2102.  

          Заявените от него факти и обстоятелства в декларациите за участие,  съответстват на 

информацията в представените документи и със същия следва да се сключи договор за 

изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2102 с предмет на изпълнение: “Извършване на добив 

на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт и претоварване 

на добитата дървесина до ТИР станция, от годишния план за ползване на дървесина за 2021 



год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района 

на дейност на ТП „ДГС Върбица“; 

 

III. Съгласно заповед №7/08.01.2021 г. участникът „Трансфорес – 74“ ЕООД със 

седалище и адрес на управление: с. Крайгорци, ул. „Г. Димитров“ № 16, общ. Върбица, обл. 

Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 127632192, 

представлявано от Х.О.Х. в качеството му на управител, е класиран на първо място и е 

определен за изпълнител на дейностите в обект №2103. 

 Заповед №7/08.01.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2103 е 

връчена на кандидата по предоставената от него електронна поща в 15:24 часа на 08.01.2021 г., 

за което е приложена разпечатка в досието на процедурата от изпратеното електронно писмо.  

Същата е публикувана в интернет страниците на СИДП ДП и ТП „ДГС Върбица“ 

съгласно чл. 23, ал. 4 от НУРВИДГТ. 

Представените в срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата документи за сключване на 

договор, запечатани в бял непрозрачен плик, регистриран под вх.№ 76/13.01.2021г., 16:40 

часа бяха разгледани и описани подробно в т. I. С оглед на това комисията единодушно прие:  
 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №3: 
Класираният на първо място и определен за изпълнител кандидат, съгласно заповед 

№7/08.01.2021 г. за обект №2103 – „Трансфорес – 74“ ЕООД със седалище и адрес на 

управление: с. Крайгорци, ул. „Г. Димитров“ № 16, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано 

в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 127632192, представлявано от Х.О.Х. в 

качеството му на управител, е представил всички изискуеми документи за сключване на 

договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2103.  

Заявените от него факти и обстоятелства в декларациите за участие,  съответстват на 

информацията в представените документи и със същия следва да се сключи договор за 

изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2103 с предмет на изпълнение:“Извършване на добив 

на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт и претоварване 

на добитата дървесина до ТИР станция, от годишния план за ползване на дървесина за 2021 

год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района 

на дейност на ТП „ДГС Върбица“; 

 

IV. Съгласно заповед №8/08.01.2021 г. участникът „Едис транс“ ЕООД - със седалище 

и адрес на управление: гр. Върбица, ул. „Ал. Стамболийски“  № 82, общ. Върбица, обл. Шумен, 

регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 205710326, представлявано 

от Н.Н.А. в качеството му на управител, е класиран на първо място и е определен за изпълнител 

на дейностите в обект №2104. 

 Заповед №8/08.01.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2104 е 

връчена на кандидата по предоставената от него електронна поща в 15:25 часа на 08.01.2021 г., 

за което е приложена разпечатка в досието на процедурата от изпратеното електронно писмо.  

Същата е публикувана в интернет страниците на СИДП ДП и ТП „ДГС Върбица“ 

съгласно чл. 23, ал. 4 от НУРВИДГТ. 

В срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата участникът, определен за изпълнител на 

дейностите в обект №2104 – „Едис транс“ ЕООД, е представил следните документи за 

сключване на договор, запечатани в бял непрозрачен плик, регистриран под вх.№ 

64/12.01.2021г., 14:22 часа: 

1. Инвентарна книга към 31.12.2020 г. – 1бр., заверено копие; 

2. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 7 бр., заверено копие; 

3. Знак за технически преглед на колесен трактор – 1бр., заверено копие; 

4. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил – 1бр., заверено копие; 



5. Удостоверение за техническа изправност на ППС – 1бр., заверено копие; 

6. Приемно-предавателен протокол за извършена монтажна дейност на GPS 

проследяващо устройство на ППС – 1бр, заверено копие; 

7. Удостоверение за декларирани данни с приложена справка актуално състояние на 

действащите трудови договори към 11.01.2021г – 1бр., оригинал; 

8. Свидетелство за правоспособност – 4 бр., заверено копие; 

9. Свидетелство за управление на МПС – 1бр., заверено копие; 

10. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие за обект№2104 в гаранция за 

изпълнение на договора за обект №2104 – 1бр., оригинал; 

11. Свидетелство за съдимост на управителя – 1бр., заверено копие; 

12. Удостоверение за липса на задължения към НАП – 1бр., оригинал; 

13. Фактура – 1бр., заверено копие; 

14. Документ за самоличност – 1бр., заверено копие; 

 

Комисията пристъпи към подробна проверка на представените от „Едис транс“ ЕООД 

документи за редовност и съответствие с изискванията на конкурсните условия и Наредбата. 

След обстоен преглед на същите, комисията единодушно прие: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №4: 
          Класираният на първо място и определен за изпълнител кандидат съгласно заповед 

№8/08.01.2021 г. за обект №2104 – „Едис транс“ ЕООД - със седалище и адрес на управление: 

гр. Върбица, ул. „Ал. Стамболийски“  № 82, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 205710326, представлявано от Н.Н.А. в 

качеството му на управител, е представил всички изискуеми документи за сключване на 

договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2104.  

         Заявените от него факти и обстоятелства в декларациите за участие,  съответстват на 

информацията в представените документи и със същия следва да се сключи договор за 

изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2104 с предмет на изпълнение:“Извършване на добив 

на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт и претоварване 

на добитата дървесина до ТИР станция, от годишния план за ползване на дървесина за 2021 

год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района 

на дейност на ТП „ДГС Върбица“; 

 

V. Съгласно заповед №9/08.01.2021 г. участникът „Меги транс 2008“ ЕООД - със 

седалище и адрес на управление: с. Тушовица, ул. „В. Левски“ №1, общ. Върбица, обл. Шумен, 

регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 200236853, представлявано 

от Н.Н.Б. в качеството му на управител, е класиран на първо място и е определен за изпълнител 

на дейностите в обект №2105. 

 Заповед №9/08.01.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2105 е 

връчена на кандидата по предоставената от него електронна поща в 15:26 часа на 08.01.2021 г., 

за което е приложена разпечатка в досието на процедурата от изпратеното електронно писмо.  

Същата е публикувана в интернет страниците на СИДП ДП и ТП „ДГС Върбица“ 

съгласно чл. 23, ал. 4 от НУРВИДГТ. 

В срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата участникът, определен за изпълнител на дейностите 

в обект №2105 – „Меги транс 2008“ ЕООД, е представил следните документи за сключване на 

договор, запечатани в бял непрозрачен плик, регистриран под вх.№ 72/13.01.2021г., 11:55 часа: 

1. Инвентарна книга на дълготрайните активи към 01.01.2021 г. – 1бр., заверено 

копие; 

2. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, знак за технически 

преглед – 7 бр., заверено копие; 



3. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил – 1бр., заверено копие; 

4. Удостоверение за техническа изправност на ППС – 1бр., заверено копие; 

5. Удостоверение за монтирана и изправна GPS система за проследяване на ППС – 

1бр, заверено копие;  

6. Удостоверение за декларирани данни с приложена справка актуално състояние 

на действащите трудови договори към 13.01.2021г – 1бр., заверено копие; 

7. Свидетелство за правоспособност – 5 бр., заверено копие; 

8. Удостоверение за идентичност на имена – 1бр., заверено копие; 

9. Свидетелство за управление на МПС – 1бр., заверено копие; 

10. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие за обект№2105 в 

гаранция за изпълнение на договор – 1бр., оригинал; 

11. Свидетелство за съдимост на управителя – 1бр., заверено копие; 

12. Удостоверение за липса на задължения към НАП – 2 бр., заверено копие; 

13. Удостоверение за регистрация по чл. 235 от ЗГ – 1бр., заверено копие; 

Комисията пристъпи към подробна проверка на представените от „Меги транс 2008“ 

ЕООД  документи за редовност и съответствие с изискванията на конкурсните условия и 

Наредбата. След обстоен преглед на същите, комисията единодушно прие: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №5: 

 

         Класираният на първо място и определен за изпълнител кандидат съгласно заповед 

№9/08.01.2021 г. за обект №2105 – „Меги транс 2008“ ЕООД - със седалище и адрес на 

управление: с. Тушовица, ул. „В. Левски“ №1, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 200236853, представлявано от Н.Н.Б. в 

качеството му на управител, е представил всички изискуеми документи за сключване на 

договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2105.  

         Заявените от него факти и обстоятелства в декларациите за участие,  съответстват на 

информацията в представените документи и със същия следва да се сключи договор за 

изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2105 с предмет на изпълнение:“Извършване на добив 

на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт и претоварване 

на добитата дървесина до ТИР станция, от годишния план за ползване на дървесина за 2021 

год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района 

на дейност на ТП „ДГС Върбица“; 

 

VI. Съгласно заповед №10/08.01.2021 г. участникът „Герила 2012“ ЕООД - със 

седалище и адрес на управление: гр. Върбица, ул. „Милан Борисов“ №13, общ. Върбица, обл. 

Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 202129184, 

представлявано от Р.Д.Ч. в качеството му на управител, е класиран на първо място и е 

определен за изпълнител на дейностите в обект №2106. 

 Заповед №10/08.01.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2106 е 

връчена на кандидата по предоставената от него електронна поща в 15:27 часа на 08.01.2021 г., 

за което е приложена разпечатка в досието на процедурата от изпратеното електронно писмо.  

Същата е публикувана в интернет страницата на ТП „ДГС Върбица“ съгласно чл. 23, ал. 

4 от НУРВИДГТ. 

В срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата участникът, определен за изпълнител на дейностите 

в обект №2106 – „Герила 2012“ ЕООД, е представил следните документи за сключване на 

договор, запечатани в бял непрозрачен плик, регистриран под вх.№ 71/13.01.2021г., 10:30 часа: 

1. Инвентарна книга към 12.01.2021 г. – 1бр., заверено копие; 

2. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 8  бр., заверено 

копие; 



3. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил – 1бр., заверено копие; 

4. Удостоверение за техническа изправност на ППС – 1бр., заверено копие; 

5. Приемно-предавателен протокол за извършена монтажна дейност на GPS 

проследяващо устройство на ППС – 1бр, заверено копие; 

6. Справка актуално състояние на действащите трудови договори към 10.01.2021 – 

1бр., заверено копие; 

7. Свидетелство за правоспособност – 4 бр., заверено копие; 

8. Свидетелство за управление на МПС – 1бр., заверено копие; 

9. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие за обект№2106 в 

гаранция за изпълнение на договор – 1бр., оригинал; 

10. Свидетелство за съдимост на управителя – 1бр., оригинал; 

11. Удостоверение за липса на задължения към НАП – 13.01.21г. – 1бр., оригинал; 

12. Справка за задълженията към 12.01.2021 г. от НАП – 1бр., заверено копие; 

13. Удостоверение за липса на задължения от СИДП ДП – 1бр., оригинал; 

14. Удостоверение за регистрация по чл. 235 от ЗГ – 1бр., заверено копие; 

Комисията пристъпи към подробна проверка на представените от „Герила 2012“ ЕООД 

документи за редовност и съответствие с изискванията на конкурсните условия и Наредбата. 

      След обстоен преглед на същите, комисията единодушно прие: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №6: 

          Класираният на първо място и определен за изпълнител кандидат съгласно заповед 

№10/08.01.2021 г. за обект №2106 – „Герила 2012“ ЕООД - със седалище и адрес на управление: 

гр. Върбица, ул. „Милан Борисов“ №13, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 202129184, представлявано от Р.Д.Ч. в 

качеството му на управител, е представил всички изискуеми документи за сключване на 

договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2106.  

        Заявените от него факти и обстоятелства в декларациите за участие,  съответстват на 

информацията в представените документи и със същия следва да се сключи договор за 

изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2106 с предмет на изпълнение: “Извършване на добив 

на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт и претоварване 

на добитата дървесина до ТИР станция, от годишния план за ползване на дървесина за 2021 

год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района 

на дейност на ТП „ДГС Върбица“; 

 

VII. Съгласно заповед №11/08.01.2021 г. участникът „Хема груп“ ООД –  със седалище 

и адрес на управление: с. Божурово, ул. „Камчия“ №26, общ. Върбица, обл. Шумен, 

регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 127623250, представлявано 

от управителите М.М.М. и Х.А.М. - заедно и поотделно, е класиран на първо място и е 

определен за изпълнител на дейностите в обект №2107. 

 Заповед №11/08.01.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2107 е 

връчена на кандидата по предоставената от него електронна поща в 15:28 часа на 08.01.2021 г., 

за което е приложена разпечатка в досието на процедурата от изпратеното електронно писмо.  

Същата е публикувана в интернет страниците на СИДП ДП и ТП „ДГС Върбица“ 

съгласно чл. 23, ал. 4 от НУРВИДГТ. 

В срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата участникът, определен за изпълнител на дейностите 

в обект №2107 – „Хема груп“ ООД, е представил следните документи за сключване на договор, 

запечатани в бял непрозрачен плик, регистриран под вх.№ 51/11.01.2021г., 13:55 часа: 

1. Инвентарна книга на дълготрайните активи – 1бр., заверено копие; 

2. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 9 бр., заверено 

копие; 



3. Знак за технически преглед – 3бр, заверено копие; 

4. Удостоверение за монтирана и изправна GPS система за проследяване на ППС – 

1бр, заверено копие; 

5. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към 

08.01.2021г – 1бр., заверено копие; 

6. Свидетелство за правоспособност – 6 бр., заверено копие; 

7. Уведомително писмо за трансформиране на гаранцията за участие за обект 

№2107 в гаранция за изпълнение на договор – 1бр., оригинал; 

8. Свидетелство за съдимост на управителя – 2бр., заверено копие; 

9. Удостоверение за липса на задължения към НАП – 1бр., заверено копие; 

10. Удостоверение за регистрация по чл. 235 от ЗГ – 1бр., заверено копие;  

11. Удостоверение за регистрация по чл. 241 от ЗГ – 1бр., заверено копие 

12. Сертификат по проследяване на продукцията  - 1бр., заверено копие; 

 

Комисията пристъпи към подробна проверка на представените от „Хема груп“ ООД 

документи за редовност и съответствие с изискванията на конкурсните условия и Наредбата. 

      След обстоен преглед на същите, комисията единодушно прие: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №7: 
             Класираният на първо място и определен за изпълнител кандидат съгласно заповед 

№11/08.01.2021 г. за обект №2107 – „Хема груп“ ООД –  със седалище и адрес на управление: 

с. Божурово, ул. „Камчия“ №26, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано в Търговския 

регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 127623250, представлявано от управителите М.М.М. и 

Х.А.М. - заедно и поотделно, е представил всички изискуеми документи за сключване на 

договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2107.  

         Заявените от него факти и обстоятелства в декларациите за участие,  съответстват на 

информацията в представените документи и със същия следва да се сключи договор за 

изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2107 с предмет на изпълнение:“Извършване на добив 

на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад, товарене, транспорт и претоварване 

на добитата дървесина до ТИР станция, от годишния план за ползване на дървесина за 2021 

год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района 

на дейност на ТП „ДГС Върбица“; 

 

С това комисията обяви за приключило заседанието в 12:05 часа на 14.01.2021 г.    

Представените от участниците документите са неразделна част от досието на 

процедурата. 

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

процедурата. 

 

Комисия: 

 

                                  1.: …чл. 59 от ЗЗЛД… 

                                 2. …чл. 59 от ЗЗЛД…                                                  

                                   3. …чл. 59 от ЗЗЛД… 


