
 

       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

        СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

          ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА” 
 

А д р е с :  г р .  В ъ р б и ц а ,  П К  9 8 7 0 ,  у л .  ” С е п т е м в р и й с к о  в ъ с т а н и е “  № 1 3 3 ,  т е л . 0 5 3 9 1 / 2 1 0 6 ,   

e - m a i l : d g s . v a r b i t c a @ d p s h u m e n . b g 

 

                           Утвърдил: ……П……. 

     .... .....чл.59 от ЗЗЛД......  

    Директор на „ТП ДГС Върбица“ 

Дата:    30.03.2021 г. 

 
   

      

П Р О ТО К О Л  

по чл. 22, ал. 19 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 

 

Днес - 29.03.2021 г., комисията, назначена със Заповед № 63 /29.03.2021 г. на Директора на 

ТП „ДГС Върбица”, в състав: 

 

Председател: .... .....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 открито заседание от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП 

„ДГС Върбица“, гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 133, за да проведе открит конкурс за 

възлагане на дейности по чл. 10, ал. 1, т. 1 от НУРВИДГТ с предмет: „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 на добитата дървесина 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“, обекти от № 2114 до № 2127 вкл., 

по реда на чл. 15 и сл. от НУРВИДГТ,  наричана по-долу за краткост Наредбата.                                                                   

  Присъстват всички членове на комисията.  

  Присъстват двама представители на участниците. 

              Съобщава се, че се прилагат разпоредбите на Наредбата и конкурсни условията за 

провеждане на процедурата съгласно публикуваната документация.  

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

срок за депозиране на оферти - до 16,00 часа през работни дни за времето до последния работен ден, 

предхождащ деня, определен за провеждане на процедурата, включително, т.е. до 16:00 часа на 

26.03.2021 г., в деловодството на ТП „ДГС Върбица” са представени оферти от управителите на седем 

кандидати,  общо за девет обекта, както следва: 

Пореден 

№ 

Входящ 

№ на 

оферта 

Наименование на 

кандидата 

Дата и час на депозиране 

на офертата 

Обект, за който се 

депозира оферта 

1 504 „Трансфорес - 74“ ЕООД 25.03.2021 / 13:03 2126 и 2127 

2 509 „Инка“ ЕООД 26.03.2021 /09:44 2121 

3 510 „Едис транс“ ЕООД 26.03.2021 /09:54 2116 

4 511 „Хема груп“ ООД 26.03.2021 /10:41 2114 

5 512 „Герила 2012“ ЕООД 26.03.2021 /11:34 2124 и 2125 

6 514 „Енгин 2015“ ЕООД 26.03.2021 /14:05 2120 

7 515 „Меги транс 2008“ ЕООД 26.03.2021 / 14:06 2118 

 

Всички членове и председателят на комисията, назначена със Заповед №63/29.03.2021 г., 

попълниха декларации по чл. 21, ал. 6 от Наредбата. 



Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние на кандидатите в Търговския 

регистър, като приложи разпечатани копия към документацията на процедурата за всеки един 

кандидат. 

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

на откритото заседание представители на кандидатите. Комисията установи, че следните кандидати 

имат присъстващ на заседанието представител:  
За „Трансфорес – 74“ ЕООД – .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... – управител. 

За „Едис транс“ ЕООД – .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... – управител; 

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата, комисията пристъпи към отваряне на офертите на 

кандидатите по реда тяхното постъпване и установи следното:  

Кандидат 1: „ТРАНСФОРЕС – 74“ ЕООД - със седалище и адрес на управление: с. К., ул. „*. 

********“ № **, общ. В., обл. Ш., регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 

*********, представлявано от .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... в качеството му на управител, е подал 

запечатана в непрозрачен плик оферта под вх. № 504/25.03.2021 г. за обекти: № 2126 и № 2127, като 

върху плика е посочил: име на участника, номера на обектите, адрес за кореспонденция, телефон и 

електронен адрес. 

От външна страна офертата съответства на изискванията на чл.19, ал. 1 от НУРВИДГТ. 

Пликът е приет съгласно чл. 19, ал. 3 от НУРВИДГТ. 

Тримата членове на комисията подписаха плика на кандидата.  

Член на комисията отвори плика с документация на кандидата и извади съдържащите се в него 

документи ведно с два плика с надписи върху единия - „Ценово предложение от Трансфорес-74 

ЕООД за обект № 2126“, и върху другия - „Ценово предложение от Трансфорес-74 ЕООД за обект № 

2127“; за които участникът е подал оферта.  

Тримата членовете на комисията подписаха двата плика на участника, обозначени с надписи 

съответно -  „Ценово предложение от Трансфорес-74 ЕООД за обект № 2126“ и „Ценово предложение 

от Трансфорес-74 ЕООД за обект № 2127“, и ги отделиха настрана.  

Комисията пристъпи към проверка на приложените от кандидата документи и установи, че 

кандидатът е приложил всички, изисквани от закона и от Възложителя, документи: 

- Спикък на приложените документи – 1бр, оригинал; 

- Заявление за участие по образец – 1. бр, оригинал; 

- Декларация №1 по образец – 1 бр, оригинал; 

- Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни – 1бр, оригинал; 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от кандидата за 

обекти №2126 и № 2127 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на 

работния ден на 26.03.2021 г. и установи, че Кандидат №1 „Трансфорес - 74“ ЕООД е внесъл гаранции 

за участие: 

 за обект №2126 в размер на 836,10 лв. /осемстотин тридесет и шест лева и десет 

стотинки/ на 25.03.2021 г. 

 за обект №2127 в размер на 1 021,60 лв. /хиляда двадесет и един лева и шестдесет 

стотинки/ на 25.03.2021 г. 

Предвид гореизложеното комисията единодушно взе: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1 

допуска Кандидат №1 „Трансфорес - 74“ ЕООД, до следващия етап на процедурата - отваряне 

на ценовите оферти за обекти № 2126 и № 2127; 

Кандидат 2: „ИНКА“ ЕООД - със седалище и адрес на управление: с. М., ул. „******“ №*, 

общ. В., обл. Ш., регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК *********, 

представлявано от .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... в качеството му на управител, е подал запечатана в 

непрозрачен плик оферта под вх. № 509/26.03.2021 г. за обект № 2121, като върху плика е посочил: 

име на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес. 

От външна страна офертата съответства на изискванията на чл.19, ал. 1 от НУРВИДГТ. 

Пликът е приет съгласно чл. 19, ал. 3 от НУРВИДГТ. 

Тримата членове на комисията подписаха плика на кандидата.  

Член на комисията отвори плика с документация на кандидата и извади съдържащите се в него 

документи ведно с един плик с надпис „Предлагана цена Инка ЕООД за обект № 2121“, за който 

участникът е подал оферта.  

Тримата членовете на комисията подписаха плика на участника, обозначен с надпис 

„Предлагана цена Инка ЕООД за обект № 2121“ и го отделиха настрана.  



Комисията пристъпи към проверка на приложените от кандидата документи и установи, че 

кандидатът е приложил всички, изисквани от закона и от Възложителя, документи: 

- Заявление за участие по образец – 1. бр, оригинал; 

- Декларация №1 по образец – 1 бр, оригинал; 

- Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни – 1бр, оригинал; 

- Преводно нареждане от 26.03.2021 г.– 1бр, копие; 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от кандидата за обект 

№2121 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на работния ден на 

26.03.2021 г. и установи, че Кандидат №2 „Инка“ ЕООД е внесъл гаранция за участие за обект №2121 

в размер на 1 086,85 лв. /хиляда осемдесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки/ на 26.03.2021 г. 

Предвид гореизложеното комисията единодушно прие: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 

допуска Кандидат №2 „Инка“ ЕООД, до следващия етап на процедурата - отваряне на ценовите 

оферти за обект № 2121; 

Кандидат 3: „Едис транс“ ЕООД - със седалище и адрес на управление: гр. В., ул. „********** 

************“ №**, общ. В., обл. Ш., регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК *********, представлявано от .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... в качеството му на управител, е подал 

запечатана в непрозрачен плик оферта под вх. № 510/26.03.2021 г. за обект № 2116, като върху плика 

е посочил: име на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес. 

От външна страна офертата съответства на изискванията на чл.19, ал. 1 от НУРВИДГТ. 

Пликът е приет съгласно чл. 19, ал. 3 от НУРВИДГТ. 

Тримата членове на комисията подписаха плика на кандидата.  

Член на комисията отвори плика с документация на кандидата и извади съдържащите се в него 

документи ведно с един плик с надпис „Ценово предложение Едис транс ЕООД - обект № 2116“, за 

който участникът е подал оферта.  

Тримата членовете на комисията подписаха плика на участника, обозначен с надпис „Ценово 

предложение Едис транс ЕООД - обект № 2116“ и го отделиха настрана.  

Комисията пристъпи към проверка на приложените от кандидата документи и установи, че 

кандидатът е приложил всички, изисквани от закона и от Възложителя, документи: 

- Заявление за участие по образец – 1. бр, оригинал; 

- Декларация №1 по образец – 1 бр, оригинал; 

- Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни – 1бр, оригинал; 

- Платежно нареждане от 26.03.2021 г.– 1бр, оригинал;  

- Списък на приложените документи – 1 бр., оригинал; 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от кандидата за обект 

№2116 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на работния ден на 

26.03.2021 г. и установи, че Кандидат №3 „Едис транс“ ЕООД е внесъл гаранция за участие за обект 

№2116 в размер на 948,95 лв. /деветстотин четиридесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки/ на 

26.03.2021 г. 

Предвид гореизложеното комисията единодушно прие: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3 

допуска Кандидат №3 „Едис транс“ ЕООД до следващия етап на процедурата - отваряне на 

ценовите оферти за обект № 2116; 

 Кандидат 4: „Хема груп“ ООД - със седалище и адрес на управление: с. Б., ул. „******“ №**, 

общ. В., обл. Ш., регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК *********, 

представлявано заедно и поотделно от .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... и .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... в качеството 

им на управители, е подал запечатана в непрозрачен плик оферта под вх. № 511/26.03.2021 г. за обект 

№ 2114, като върху плика е посочил: име на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, 

телефон и електронен адрес. 

От външна страна офертата съответства на изискванията на чл.19, ал. 1 от НУРВИДГТ. 

Пликът е приет съгласно чл. 19, ал. 3 от НУРВИДГТ. 

Тримата членове на комисията подписаха плика на кандидата.  

Член на комисията отвори плика с документация на кандидата и извади съдържащите се в него 

документи ведно с един плик с надпис „ХЕМА ГРУП ООД ценово предложение Обект №2114“, за 

който участникът е подал оферта.  

Тримата членовете на комисията подписаха плика на участника, обозначен с надпис „ХЕМА 

ГРУП ООД ценово предложение Обект №2114“ и го отделиха настрана.  



Комисията пристъпи към проверка на приложените от кандидата документи и установи, че 

кандидатът е приложил всички, изисквани от закона и от Възложителя, документи: 

- Заявление за участие по образец – 1. бр, оригинал; 

- Декларация №1 по образец – 2 бр, оригинал; 

- Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни – 2 бр, оригинал; 

- Списък на приложените документи – 1 бр., оригинал;  

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от кандидата за обект 

№2114 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на работния ден на 

26.03.2021 г. и установи, че Кандидат №4 „Хема груп“ ООД е внесъл гаранция за участие за обект 

№2114 в размер на 627,80 лв. /шестстотин двадесет и седем лева и осемдесет стотинки/ на 

25.03.2021г. 

Предвид гореизложеното комисията единодушно взе: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4 

допуска Кандидат №4 „Хема груп“ ООД, до следващия етап на процедурата - отваряне на 

ценовите оферти за обект № 2114; 

Кандидат 5: „Герила 2012“ ЕООД – Адрес за кореспонденция: гр. В., ул. „*. **. *****“ № **, 

общ. В., обл. Ш., регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК *********, 

представлявано от .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... в качеството му на управител, е подал запечатана в 

непрозрачен плик оферта под вх. № 512/26.03.2021 г. за обекти: № 2124 и № 2125, като върху плика 

е посочил: име на участника, номера на обектите, адрес за кореспонденция, телефон и електронен 

адрес. 

От външна страна офертата съответства на изискванията на чл.19, ал. 1 от НУРВИДГТ. 

Пликът е приет съгласно чл. 19, ал. 3 от НУРВИДГТ. 

Тримата членове на комисията подписаха плика на кандидата.  

Член на комисията отвори плика с документация на кандидата и извади съдържащите се в него 

документи ведно с два плика с надписи върху единия - „Ценово предложение „Герила 2012“ ЕООД 

обект № 2124“, и върху другия - „Ценово предложение Герила 2012“ ЕООД обект № 2125“ за които 

участникът е подал оферти.  

Тримата членовете на комисията подписаха двата плика на участника, обозначени с надписи 

съответно -  „Ценово предложение „Герила 2012“ ЕООД обект № 2124“и „Ценово предложение 

„Герила 2012“ ЕООД обект № 2125“, и ги отделиха настрана.  

Комисията пристъпи към проверка на приложените от кандидата документи и установи, че 

кандидатът е приложил всички, изисквани от закона и от Възложителя, документи: 

- Заявление за участие по образец – 1. бр, оригинал; 

- Декларация №1 по образец – 1 бр, оригинал; 

- Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни – 1бр, оригинал; 

- Спикък на приложените документи – 1бр, оригинал; 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от кандидата за 

обекти №2124 и № 2125 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на 

работния ден на 26.03.2021 г. и установи, че Кандидат 5 - „Герила 2012“ ЕООД, е внесъл две гаранции 

за участие на 26.03.2021 г., като е допуснал техническа грешка, посочвайки и в двете нареждания 

„гаранция за участие обект 2124“. Комисията установи, че участникът е подал заявление с вх.№ 

516/26.03.2021 г. във връзка с посочената грешка, с която моли гаранцията в размер на 625,30лв. да 

се счита за гаранция за обект №2125.  

Предвид изложеното и цялата документация на кандидат №5, комисията приема, че е налице 

несъществена техническа грешка, поради което комисията приема, че кандидатът е внесъл гаранции 

за участие: 

 за обект №2124 в размер на 845.55 лв. /осемстотин четиридесет и пет лева и петдесет и 

пет стотинки/ на 26.03.2021 г. 

 за обект №2125 в размер на 625.30 лв. /шестстотин двадесет и пет лева и тридесет 

стотинки/ на 26.03.2021 г. 

Предвид гореизложеното комисията единодушно взе: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 5 

допуска Кандидат 5 „Герила 2012“ ЕООД, до следващия етап на процедурата - отваряне на 

ценовите оферти за обекти № 2124 и № 2125; 

Кандидат 6: „Енгин 2015“ ЕООД - със седалище и адрес на управление: с. Б., ул. „******“ №20, 

общ. В., обл. Ш., регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК *********, 

представлявано от .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... в качеството му на управител, е подал запечатана в 



непрозрачен плик оферта под вх. № 514/26.03.2021 г. за обект № 2120, като върху плика е посочил: 

ЕИК, име на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес. 

От външна страна офертата съответства на изискванията на чл.19, ал. 1 от НУРВИДГТ. 

Пликът е приет съгласно чл. 19, ал. 3 от НУРВИДГТ. 

Тримата членове на комисията подписаха плика на кандидата.  

Член на комисията отвори плика с документация на кандидата и извади съдържащите се в него 

документи ведно с един плик с надпис „Ценово предложение от Енгин 2015 ЕООД за Обект № 2120“, 

за който участникът е подал оферта.  

Тримата членовете на комисията подписаха плика на участника, обозначен с надпис „Ценово 

предложение от Енгин 2015 ЕООД за Обект № 2120“ и го отделиха настрана.  

Комисията пристъпи към проверка на приложените от кандидата документи и установи, че 

кандидатът е приложил всички, изисквани от закона и от Възложителя, документи: 

- Заявление за участие по образец – 1. бр, оригинал; 

- Декларация №1 по образец – 1 бр, оригинал; 

- Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни – 1бр, оригинал; 

- Списък на приложените документи – 1 бр., оригинал; 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от кандидата за обект 

№2120 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на работния ден на 

26.03.2021 г. и установи, че Кандидат №6 „Енгин 2015“ ЕООД е внесъл гаранция за участие за обект 

№2120 в размер на 1047,15 лв. /хиляда четиридесет и седем лева и петнадесет стотинки/ на 

26.03.2021г. 

Предвид гореизложеното комисията единодушно прие: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 6 

допуска Кандидат №6 „Енгин 2015“ ЕООД до следващия етап на процедурата - отваряне на 

ценовите оферти за обект № 2120; 

 Кандидат 7: „Меги транс 2008“ ЕООД - със седалище и адрес на управление: с. Т., ул. 

„*.******“ №*, общ. В., обл. Ш., регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 

*********, представлявано от .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... в качеството му на управител, е подал 

запечатана в непрозрачен плик оферта под вх. № 515/26.03.2021 г. за обект № 2118, като върху плика 

е посочил: име на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес. 

От външна страна офертата съответства на изискванията на чл.19, ал. 1 от НУРВИДГТ. 

Пликът е приет съгласно чл. 19, ал. 3 от НУРВИДГТ. 

Тримата членове на комисията подписаха плика на кандидата.  

Член на комисията отвори плика с документация на кандидата и извади съдържащите се в него 

документи ведно с един плик с надпис „Ценово предложение от „Меги транс 2008“ ЕООД - обект № 

2118“, за който участникът е подал оферта.  

Тримата членовете на комисията подписаха плика на участника, обозначен с надпис „Ценово 

предложение от „Меги транс 2008“ ЕООД - обект № 2118“ и го отделиха настрана.  

Комисията пристъпи към проверка на приложените от кандидата документи и установи, че 

кандидатът е приложил всички, изисквани от закона и от Възложителя, документи: 

- Заявление за участие по образец – 1. бр, оригинал; 

- Декларация №1 по образец – 1 бр, оригинал; 

- Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни – 1бр, оригинал; 

- Списък на приложените документи – 1 бр., оригинал; 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от кандидата за обект 

№2118 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на работния ден на 

26.03.2021 г. и установи, че Кандидат №7 „Меги транс 2008“ ЕООД е внесъл гаранция за участие за 

обект №2118 в размер на 685,35 лв. /шестстотин осемдесет и пет лева и тридесет и пет стотинки/ на 

25.03.2021 г. 

Предвид гореизложеното комисията единодушно прие: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 7 

допуска Кандидат №7 „Меги транс 2008“ ЕООД до следващия етап на процедурата - отваряне 

на ценовите оферти за обект № 2118; 

След като отвори и разгледа всички представени пликове с документи за участие, комисията 

установи, че за обекти: 

№2115; №2117; №2119; №2122; №2123; няма подадени оферти, поради което единодушно 

приема 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №8 



Предлага на директора на ТП „ДГС Върбица“ да издаде отделни заповеди, съгласно чл.23, ал. 

2 от НУРВИДГТ за прекратяване на открития конкурс по отношение на обекти: №2115; №2117; 

№2119; №2122; №2123; 

 

 Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата - отваряне на ценовите оферти 

на кандидатите, по реда на подаване на пликовете за участие и констатира следното: 

 

Кандидат 1: „ТРАНСФОРЕС – 74“ ЕООД, с. К. 

Кандидатът е представил оферта за обекти: № 2126 и № 2127; за извършване на услугите, в 

които предлага обща крайна цена в размер на: 

за обект № 2126 – 16 722,00 лв. /шестнадесет хиляди седемстотин двадесет и два лева/. 

за обект № 2127 – 20 432,00 лв. /двадесет хиляди четиристотин тридесет и два лева/.  

Предложените цени не надвишават пределните стойности, над които не може да се депозира 

предложения за обекти №2126 и №2127. 

 

Кандидат 2: „ИНКА“ ЕООД, с. М.  

Кандидатът е представил оферта за обект № 2121 за извършване на услугата, в която предлага 

обща крайна цена в размер на 21 737,00лв. /двадесет и един хиляди седемстотин тридесет и седем 

лева/. 

Предложената цена не надвишава пределната стойност, над която не може да се депозира 

предложение за обект № 2121. 

 

Кандидат 3: „Едис транс“ ЕООД, гр. В. 

Кандидатът е представил оферта за обект № 2116 за извършване на услугата, в която предлага 

обща крайна цена в размер на 18 979,00лв. /осемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и девет лева/. 

Предложената цена не надвишава пределната стойност, над която не може да се депозира 

предложение за обект №2116. 

Кандидат 4: „Хема груп“ ООД, с. Б. 

Кандидатът е представил оферта за обект № 2114 за извършване на услугата, в която предлага 

обща крайна цена в размер на 12 556,00лв. /дванадесет хиляди петстотин петдесет и шест лева/. 

Предложената цена не надвишава пределната стойност, над която не може да се депозира 

предложение за обект №2114. 

Кандидат 5: „Герила 2012“ ЕООД, гр. В. 

Кандидатът е представил оферта за обекти: № 2124 и № 2125; за извършване на услугите, в 

които предлага обща крайна цена в размер на: 

за обект № 2124 – 16 911,00 лв. /шестнадесет хиляди деветстотин единадесет лева/. 

за обект № 2125 – 12 506,00 лв. /дванадесет хиляди петстотин и шест лева/.  

Предложените цени не надвишават пределните стойности, над които не може да се депозират 

предложения за обекти №2124 и №2125. 

 

Кандидат 6: „Енгин 2015“ ЕООД, с. Б. 

Кандидатът е представил оферта за обект № 2120 за извършване на услугата, в която предлага 

обща крайна цена в размер на 20 943,00лв. /двадесет хиляди деветстотин четиридесет и три лева/. 

Предложената цена не надвишава пределната стойност, над която не може да се депозира 

предложение за обект №2120. 

 

Кандидат 7: „Меги транс 2008“ ЕООД, с. Т. 

Кандидатът е представил оферта за обект № 2118 за извършване на услугата, в която предлага 

обща крайна цена в размер на 13 707,00лв. /тринадесет хиляди седемстотин и седем лева/. 

Предложената цена не надвишава пределната стойност, над която не може да се депозира 

предложение за обект №2118. 

 

Съгласно документацията за участие критерият, по който следва да се класират кандидатите, е 

според предложена най-ниска цена за изпълнение на услугите в обекта. 



Предвид горното и на основание чл. 22, ал. 17 от Наредбата, комисията обявява за 

изпълнители следните кандидати: 

 

ЗА ОБЕКТ 2114: 

Комисията обявява за спечелил процедурата Кандидат 4: „Хема груп“ ООД - със седалище и 

адрес на управление: с. Б., ул. „******“ №**, общ. В., обл. Ш., регистрирано в Търговския регистър 

към АВ – гр. София, с ЕИК *********, представлявано заедно и поотделно от .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... 

и .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... в качеството им на управители, с предложена обща цена от 12 556,00лв. 

/дванадесет хиляди петстотин петдесет и шест лева/ за изпълнение на дейностите в обект №2114; 

 

ЗА ОБЕКТ 2116: 

Комисията обявява за спечелил процедурата Кандидат 3: „Едис транс“ ЕООД - със седалище 

и адрес на управление: гр. В., ул. „********* **********“ №**, общ. В., обл. Ш., регистрирано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК *********, представлявано от .... .....чл.59 от 

ЗЗЛД......  в качеството му на управител, с предложена обща цена от  18 979,00лв. /осемнадесет хиляди 

деветстотин седемдесет и девет лева/ за изпълнение на дейностите в обект №2116; 

 

ЗА ОБЕКТ 2118:  

Комисията обявява за спечелил процедурата Кандидат 7: „Меги транс 2008“ ЕООД - със 

седалище и адрес на управление: с. Т., ул. „*.******“ №*, общ. В., обл. Ш., регистрирано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК *********, представлявано от .... .....чл.59 от 

ЗЗЛД......  в качеството му на управител, с предложена обща цена от 13 707,00лв. /тринадесет хиляди 

седемстотин и седем лева/ за изпълнение на дейностите в обект №2118; 

 

ЗА ОБЕКТ 2120: 

Комисията обявява за спечелил процедурата Кандидат 6: „Енгин 2015“ ЕООД - със седалище 

и адрес на управление: с. Б., ул. „******“ №**, общ. В., обл. Ш., регистрирано в Търговския регистър 

към АВ – гр. София, с ЕИК *********, представлявано от .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... в качеството му на 

управител, с предложена обща цена от 20 943,00лв. /двадесет хиляди деветстотин четиридесет и три 

лева/ за изпълнение на дейностите в обект №2120; 

 

ЗА ОБЕКТ 2121:  

Комисията обявява за спечелил процедурата Кандидат 2: „Инка“ ЕООД, със седалище и адрес 

на управление: с. М., ул. „******“ №*, общ. В., обл. Ш., регистрирано в Търговския регистър към АВ 

– гр. София, с ЕИК *********, представлявано от .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... в качеството му на 

управител, представил оферта в размер на 21 737,00лв. /двадесет и един хиляди седемстотин тридесет 

и седем лева/ за изпълнение на дейностите в Обект № 2121; 

 

ЗА ОБЕКТ 2124:  

Комисията обявява за спечелил процедурата Кандидат 5: „Герила 2012“ ЕООД, със седалище 

и адрес на управление: гр. В., ул. „***** *******“ № **, общ. В., обл. Ш., регистрирано в Търговския 

регистър към АВ – гр. София, с ЕИК *********, представлявано от .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... в 

качеството му на управител, с предложена обща цена в размер на 16 911,00 лв. /шестнадесет хиляди 

деветстотин единадесет лева/ за изпълнение на дейностите в обект №2124. 

 

ЗА ОБЕКТ 2125:  

Комисията обявява за спечелил процедурата Кандидат 5: „Герила 2012“ ЕООД, със седалище и 

адрес на управление: гр. В., ул. „***** *******“ № **, общ. В., обл. Ш., регистрирано в Търговския 

регистър към АВ – гр. София, с ЕИК *********, представлявано от .... .....чл.59 от ЗЗЛД...... в 

качеството му на управител, с предложена обща цена в размер на 12 506,00 лв. /дванадесет хиляди 

петстотин и шест лева/ за изпълнение на дейностите в обект №2124. 

 

ЗА ОБЕКТ 2126:  

Комисията обявява за спечелил процедурата Кандидат №1: „Трансфорес – 74“ ЕООД, със 

седалище и адрес на управление: с. К., ул. „*. ********“ № **, общ. В., обл. Ш., регистрирано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК *********, представлявано от .... .....чл.59 от 

ЗЗЛД......  в качеството му на управител, представил оферта в размер на 16 722,00 лв. /шестнадесет 

хиляди седемстотин двадесет и два лева/ за изпълнение на дейностите в Обект № 2126; 



 

ЗА ОБЕКТ 2127:  

Комисията обявява за спечелил процедурата Кандидат №1: „Трансфорес – 74“ ЕООД, със 

седалище и адрес на управление: с. К., ул. „*. ********“ № **, общ. В., обл. Ш., регистрирано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК *********, представлявано от .... .....чл.59 от 

ЗЗЛД......  в качеството му на управител, представил оферта в размер на 20 432,00 лв. /двадесет хиляди 

четиристотин тридесет и два лева/ за изпълнение на дейностите в Обект № 2127; 

 

Предвид горната класация комисията прие 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №9 

предлага на директора на ТП „ДГС Върбица“ да издаде заповеди за обявяване на класирането 

и определяне на изпълнител, съгласно горния текст. 

 

От участие в процедурата няма отстранени кандидати. 

Представените от участниците документи са неразделна част от досието на процедурата. 

С това комисията обяви за приключило заседанието на 29.03.2021 г., 10:25 часа. 

Приложение: 

Декларация по НУРВИДГТ – 3бр. 

Справка от електронната страница на ТР за актуално състояние – 7бр. 

Справка от регистъра по чл.241 ЗГ на ИАГ – 7 бр. 

Извлечение по банкова сметка за гаранции на ТП ДГС Върбица – 2стр. 

 

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

процедурата. 

 

 

 

                         Комисия: 

1…………П………. 

 

                                      2…………П………. 

 

                                      3…………П………. 


