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               Утвърдил:…..П…. 

                                                                                                               …… чл.59 от ЗЗЛД…. 

            Директор на „ТП ДГС Върбица“ 

            Дата:   08.04.2021 г. 

 

П Р О Т О К О Л 

по чл. 35, ал. 8 от НУРВИДГТ 

 

Днес – 06.04.2021 г., в 10:30 часа, в заседателната зала на административната сграда на ТП 

„ДГС Върбица" комисията, назначена със Заповед № 79/06.04.2021 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 

закрито заседание, за да провери редовността и съответствието на представените по чл. 35, ал. 5 от 

НУРВИДГТ документи за сключване на договори от определените за изпълнители участници след 

проведен открит конкурс за възлагане на дейности по чл. 10, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 15 и сл. от 

НУРВИДГТ, с предмет: „Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на асортименти по 

БДС, извоз, рампиране до вр. склад на добитата дървесина за 2021 год. от Обект №2114 до №2127 

вкл. от ДГТ на ТП „ДГС Върбица“, открит със Заповед № 60/10.03.2021 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 обявената документацията за участие.  

            Представени са следните пликове с документи: 

Входящ № и дата на подаване Участник За сключване на договор за 

Обект № 

525/30.03.2021 г. Едис транс ЕООД 2116 

549/02.04.2021 г. Герила 2012 ЕООД 2124 и 2125 

550/02.04.2021 г. Инка ЕООД 2121 

554/02.04.2021 г. Трансфорес-74 ЕООД 2126 и 2127 

555/05.04.2021 г. Меги транс 2008 ЕООД 2118 

556/05.04.2021 г. Енгин 2015 ЕООД 2120 

566/05.04.2021 г. Хема груп ООД 2114 

Комисията констатира, че съгласно чл. 23, ал. 6, предл. 2 от НУРВИДГТ във връзка с чл. 60 

от ГПК, 5-дневният срок за представяне на документи изтича на 05.04.2021 г.  

Всички участници са подали документи за сключване на договор в срок.   

С писмо изх. № 194/31.03.2021 г. е поискана по служебен път информация за наличие на 

непогасени задължения на: „Трансфорес – 74“ ЕООД , с. К., „Инка“ ЕООД, с. М., „Едис транс“ 

ЕООД, гр. В., „Хема груп“ ООД, с. Б., „Герила 2012“ ЕООД, гр. В., „Енгин 2015“ ЕООД, с. Б.р., 

„Меги транс 2008“ ЕООД, с. Т., към „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и неговите 

териториални поделения.    Поисканата информация е предоставена с писмо с вх. №537/31.03.2021 

г. за липса на задължения на горепосочените фирми към към СИДП ДП и неговите териториални 

поделения. 



 Комисията пристъпва към отваряне и проверка на съдържанието на пликовете с документи 

на участниците, определени за изпълнители, за обектите № 2114, № 2116, № 2118, № 2120, № 2121, 

№ 2124, № 2125, № 2126 и № 2127: 

 I. Съгласно заповед №70/30.03.2021 г. участникът „Едис транс“ ЕООД, със седалище и адрес 

на управление: с 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 класиран на първо място и е определен за изпълнител на дейностите 

в обект №2116. 

 Заповед №70/30.03.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2116 е 

връчена на кандидата по предоставената от него електронна поща в 16:58 часа на 30.03.2021 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. 

След отваряне на запечатания бял непрозрачен плик с вх № 525/30.03.2021 г. комисията 

установи, че участникът е приложил следните документи за сключване на договор: 

1. Инвентарна книга – 1бр.; 

2. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил – 1бр.; 

3. Удостоверение за техническа изправност – 1бр.; 

4. Приемо-предавателен протокол за извършена дейност на GPS проследяващо устройство 

– 1бр.; 

5. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 7 бр.; 

6. Знак за технически преглед – 1бр.; 

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

действащите трудови договори към 29.03.2021 г. – 1бр.; 

8. Свидетелство за управление на МПС – 2бр.; 

9. Свидетелство за правоспособност – 4 бр.; 

10. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие за обект№2116 в гаранция за 

изпълнение на договор във връзка със Заповед №70/30.03.2021г – 1бр.; 

11. Свидетелство за съдимост на управителя – 1бр.; 

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

13. Фактура за закупени ЛПС – 1бр.; 

 

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

документи за редовност и съответствие с изискванията на конкурсните условия и Наредбата:     -----

--По т. 12.7.1. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 1 от НУРВИДГТ - участникът е 

представил извлечение от счетоводните книги за ДМА /заверено копие/, относно притежаваната от 

участника собствено работно оборудване: 

- специализирана техника за извоз – товарен автомобил [марка/модел]с рег.№ *******, колесен 

трактор [марка/модел]с рег. № ******, хидравлична платформа с рег. № *******; 

- специализирана техника за рампиране – Краново устройство [марка/модел] с рег. № *******, 

двубарабанна лебедка с рег. № *******;  

- бензиномоторен трион (БМТ) – [марка/модел] с рег. № *******, [марка/модел] с рег. № 

******* и [марка/модел]с рег. № *******  

Гореизброената техника, осигуряваща извършване на дейността, е с приложени доказателства за 

работна годност както следва:  

За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране:  

- Документи за регистрация на техниката: 

Свидетелство за регистрация на товарен автомобил [марка/модел]с рег. № ******* /заверено 

копие/; 

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника на колесен трактор 

[марка/модел] с рег. № ****** /заверено копие/; 

- Талон за преминал годишен технически преглед: 



Удостоверение за техническа изправност на ППС – [марка/модел] с рег. № ******* със срок 

до 07.07.2021 г. /заверено копие/ 

Знак за технически преглед по Наредба № 3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на 

техническите прегледи за техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската 

техника – със срок до ноември 2021 г. /заверено копие/;  

За прикачния инвентар и БМТ:  

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 3бр. /заверени копия/; 

По 12.7.2. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 2 от НУРВИДГТ участникът е 

представил оригинал на справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от ТД НАП 

за действащите трудови договори на служителите и работниците на участника - Удостоверение за 

декларирани данни с приложена справка актуално състояние на действащите трудови договори към 

29.03.2021 г. с изх. № 270192101218384/29.03.2021 г. Към нея са приложени следните документи:  

- заверени копия на документи, доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 

5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, доказващ правоспособността на работника: 

Свидетелство за правоспособност №*******/**.**.**** на …… чл.59 от ЗЗЛД…, съгласно 

код по НКПД - [длъжност]; 

 Свидетелство за правоспособност №******* на …… чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност 

до 21.12.2026 г., съгласно код по НКПД - [длъжност];; 

Свидетелство за правоспособност №******* на …… чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност 

до 04.06.2028 г., съгласно код по НКПД - [длъжност];; 

- заверено копие на документ, доказващ придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална самоходна горска техника“ - категория Твк-Г /или аналогичен 

документ, доказващ правоспособността на работника/, в зависимост от вида на техниката, 

представена от участника, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал.3 от ЗГ: 

Свидетелство за правоспособност №******* на …… чл.59 от ЗЗЛД… – [длъжност], със срок 

на валидност до 18.09.2027 г.;  

Свидетелство за управление на МПС №********* на …… чл.59 от ЗЗЛД… – [длъжност], със 

срок на валидност до 21.09.2025г. 

По 12.7.3. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 2 от НУРВИДГТ – участникът е 

представил заявление за трансформиране на гаранцията за участие в гаранция за изпълнение - 

оригинал, като при направената справка комисията установи, че двете суми съвпадат по размер, 

поради което няма нужда от довнасяне на допълнителна сума. 

   ------По 12.7.4. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 3 от НУРВИДГТ - свидетелство за 

съдимост на физическото лице, което представлява съответния участник съгласно Търговския закон 

– свидетелство за съдимост с рег. №81/11.01.2021 г. /заверено копие/; 

По т. 12.7.5. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 9, т. 2 от НУРВИДГТ - удостоверение от 

органите на Националната агенция за приходите (НАП), че участникът няма парични задължения 

към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. Участникът е 

представил удостоверение с изх. №270202100063856/29.03.2021 г. в оригинал; 

- документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, удостоверяващ, че 

участникът няма непогасени задължения към „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и 

неговите териториални поделения е осигурен служебно от възложителя. 

    След обстоен преглед на представените от „Едис транс“ ЕООД документи за сключване на 

договор за обект №2116, комисията единодушно прие: 

 

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

№70/30.03.2021 г. за обект №2116 – „Едис Транс“ ЕООД с ЕИК: ********* на Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. В., ул. „**. ************“ №**, общ. В., 

представлявано от …… чл.59 от ЗЗЛД… в качеството му на управител, е представил всички 

изискуеми документи за сключване на договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2116.  



          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 №2116 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 на добитата дървесина от годишния план за ползване на 

дървесина за 2021 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“ 

 

 II. Комисията констатира, че за два обекта - №2124 и № 2125, съответно със заповеди № 74 

и № 75 от 30.03.2021 г., на първо място е класирана и за изпълнител е определена фирма „Герила 

2012“ ЕООД с ЕИК: ********* на Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: 

гр. В., ул. „***** *******“ №**, общ. В., с управител - …… чл.59 от ЗЗЛД…. 

Заповеди №74 и № 75 от 30.03.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обекти 

№2124 и №2125 са връчени на кандидата по предоставената от него електронна поща в 16:55 часа 

на 30.03.2021 г., за което е приложена разпечатка в досието на процедурата от изпратеното 

електронно писмо.  

Същите са публикувани в интернет страниците на СИДП ДП и ТП „ДГС Върбица“ съгласно 

чл. 23, ал. 4 от НУРВИДГТ. 

Комисията пристъпи към отваряне на запечатания бял непрозрачен плик с вх № 

549/02.04.2021г. и установи, че участникът е приложил следните документи за сключване на 

договор: 

1. Инвентарна книга – 1бр.; 

2. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил – 1бр.; 

3. Удостоверение за техническа изправност – 1бр.; 

4. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 7 бр.; 

5. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към 02.04.2021 г. – 1бр.; 

6. Свидетелство за управление на МПС – 1бр.; 

7. Свидетелство за правоспособност – 4 бр.; 

8. Заявление за трансформиране на гаранциите за участие за обекти №2124 и №2125 в 

гаранции за изпълнение на договори във връзка със Заповеди №74/30.03.2021г. и 

№75/30.03.2021г.  – 1бр.; 

9. Свидетелство за съдимост на управителя – 1бр.; 

10. Удостоверение за липса на задължения към НАП – 1бр.; 

 

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

документи за редовност и съответствие с изискванията на конкурсните условия и Наредбата:     -----

--По т. 12.7.1. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 1 от НУРВИДГТ - участникът е 

представил извлечение от счетоводните книги за ДМА /заверено копие/, относно притежаваната от 

участника собствено работно оборудване: 

- специализирана техника за извоз – товарен автомобил [марка/модел] с рег.№ *******, колесен 

трактор [марка/модел] с рег. № ******, хидравлична платформа с рег. № *******; 

- специализирана техника за рампиране – Кран [марка/модел] с рег. № ********, двубарабанна 

лебедка с рег. № *******;  

- бензиномоторен трион (БМТ) – [марка/модел]с рег. № *******, [марка/модел]с рег. № ******* 

и [марка/модел] с рег. № *******;  

Гореизброената техника, осигуряваща извършване на дейността, е с приложени доказателства за 

работна годност както следва:  

За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране:  

- Документи за регистрация на техниката: 
Свидетелство за регистрация на товарен автомобил[марка/модел]с рег.№******* /заверено копие/; 

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника на колесен трактор 

[марка/модел] с рег. № ****** /заверено копие/; 

- Талон за преминал годишен технически преглед: 



Удостоверение за техническа изправност на ППС – [марка/модел]с рег. № ******* със срок 

до 13.05.2021 г. /заверено копие/ 

Знак за технически преглед по Наредба № 3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на 

техническите прегледи за техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската 

техника – със срок до март 2022 г. /заверено копие/;  

За прикачния инвентар и БМТ:  

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 3бр. /заверени копия/; 

По 12.7.2. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 2 от НУРВИДГТ участникът е 

представил заверено копие на справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена 

посредством електронните услуги на НАП, за действащите трудови договори на служителите и 

работниците на участника - Справка актуално състояние на действащите трудови договори към 

02.04.2021 г. Към нея са приложени следните документи:  

- заверени копия на документи, доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 

5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, доказващ правоспособността на работника: 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

19.10.2027 г., съгласно код по НКПД - [длъжност];; 

 Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност 

до 19.10.2027 г., съгласно код по НКПД - [длъжност];; 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

13.09.2022 г., съгласно код по НКПД - [длъжност];; 

 - заверено копие на документ, доказващ придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална самоходна горска техника“ - категория Твк-Г /или аналогичен 

документ, доказващ правоспособността на работника/, в зависимост от вида на техниката, 

представена от участника, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал.3 от ЗГ: 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… - [длъжност], със срок на 

валидност до 13.06.2028 г.;  

Свидетелство за управление на МПС №********* на … чл.59 от ЗЗЛД… - [длъжност], със 

срок на валидност до 27.06.2022г. 

По 12.7.3. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 2 от НУРВИДГТ – участникът е 

представил заявление за трансформиране на гаранциите за участие за обекти №2124 и №2125 в 

гаранции за изпълнение на договори във връзка със Заповеди №74/30.03.2021г. и №75/30.03.2021г. - 

оригинал, като при направената справка комисията установи, че сумите по гаранции за изпълнение 

съвпадат по размер, поради което няма нужда от довнасяне на допълнителни суми. 

   ------По 12.7.4. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 3 от НУРВИДГТ - свидетелство за 

съдимост на физическото лице, което представлява съответния участник съгласно Търговския закон 

– свидетелство за съдимост с рег. №12/11.01.2021 г. /заверено копие/; 

По т. 12.7.5. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 9, т. 2 от НУРВИДГТ - удостоверение от 

органите на Националната агенция за приходите (НАП), че участникът няма парични задължения 

към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. Участникът е 

представил удостоверение с изх. №270202100005168/13.01.2021 г. - заверено копие; 

- документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, удостоверяващ, че 

участникът няма непогасени задължения към „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и 

неговите териториални поделения е осигурен служебно от възложителя. 

    След обстоен преглед на представените от „Герила 2012“ ЕООД документи за сключване на 

договор за обекти №2124 и №2125, комисията единодушно прие: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2.1: 
            Класираният на първо място и определен за изпълнител кандидат, съгласно заповед 

№74/30.03.2021 г. за обект №2124 – „Герила 2012“ ЕООД с ЕИК: ********* на Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. В., ул. „***** *******“ №**, общ. В., 

представлявано от … чл.59 от ЗЗЛД… в качеството му на управител, е представил всички изискуеми 

документи за сключване на договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2124.  



          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 №2124 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 на добитата дървесина от годишния план за ползване на 

дървесина за 2021 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“. 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2.2: 
            Класираният на първо място и определен за изпълнител кандидат, съгласно заповед 

№75/30.03.2021 г. за обект №2125 – „Герила 2012“ ЕООД с ЕИК: ********* на Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. В., ул. „***** *******“ №**, общ. В., 

представлявано от … чл.59 от ЗЗЛД… в качеството му на управител, е представил всички изискуеми 

документи за сключване на договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2125.  

          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 №2125 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 на добитата дървесина от годишния план за ползване на 

дървесина за 2021 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“. 

 

III. Съгласно заповед №73/30.03.2021 г. участникът „Инка“ ЕООД с ЕИК: ********* на 

Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. М., ул. „******“ №*, общ. В., 

представляван от … чл.59 от ЗЗЛД… в качеството му на управител, е класиран на първо място и е 

определен за изпълнител на дейностите в обект №2121. 

 Заповед №73/30.03.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2121 е 

връчена на кандидата по предоставената от него електронна поща в 16:56 часа на 30.03.2021 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. 

След отваряне на запечатания бял непрозрачен плик с вх № 550/02.04.2021 г. комисията 

установи, че участникът е приложил следните документи за сключване на договор: 

1. Инвентарна книга – 1бр.; 

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

3. Знак за технически преглед – 1бр.; 

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

действащите трудови договори към 24.03.2021 г. – 1бр.; 

5. Свидетелство за правоспособност – 5 бр.; 

6. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие за обект№2121 в гаранция за 

изпълнение на договор във връзка със Заповед №73/30.03.2021г – 1бр.; 

7. Свидетелство за съдимост на управителя – 1бр.; 

8. Удостоверение за липса на задължения към НАП – 1бр.; 

9. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 1бр.; 

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

11. Удостоверение за регистрация по чл. 241 от ЗГ – 1бр.; 

 

            Комисията пристъпи към подробна проверка на представените от „Инка“ ЕООД документи 

за редовност и съответствие с изискванията на конкурсните условия и Наредбата:     ------- 

По т. 12.7.1. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 1 от НУРВИДГТ - участникът 

е представил извлечение от счетоводните книги за ДМА /заверено копие/, относно притежаваната 

от участника собствено работно оборудване: 



- специализирана техника за извоз – колесен трактор [марка/модел]с рег. № ******, колесен 

трактор [марка/модел]с рег. № ******, хидравлична платформа с рег. № *******; 

- специализирана техника за рампиране – Кран [марка/модел]с рег. № *******, двубарабанна 

лебедка с рег. № *******;  

- бензиномоторен трион (БМТ) – [марка/модел]с рег. № *******, [марка/модел]с рег. № ******* 

и [марка/модел]с рег. № *******  

Гореизброената техника, осигуряваща извършване на дейността, е с приложени доказателства за 

работна годност както следва:  

За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране:  

- Документи за регистрация на техниката: 

Свидетелство за регистрация на на земеделска и горска техника на колесен трактор 

[марка/модел] с рег. № ****** /заверено копие/; 

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника на колесен трактор 

[марка/модел] с рег. № ****** /заверено копие/; 

- Талон за преминал годишен технически преглед: 

Знаци за технически преглед по Наредба № 3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на 

техническите прегледи за техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската 

техника – със срок всеки един до януари 2022 г. /заверени копия/;  

За прикачния инвентар и БМТ:  

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 3бр. /заверени копия/; 

По 12.7.2. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 2 от НУРВИДГТ участникът е 

представил справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от ТД НАП за действащите 

трудови договори на служителите и работниците на участника - Удостоверение за декларирани 

данни с приложена справка актуално състояние на действащите трудови договори към 24.03.2021 г. 

с изх.№270192101173013/24.03.2021 г. – заверено копие. Към нея са приложени следните документи:  

- заверени копия на документи, доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 

5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, доказващ правоспособността на работника: 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… - [длъжност], със срок на 

валидност до 15.12.2030 г.;  

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

11.10.2021 г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

15.05.2026 г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; 

- заверено копие на документ, доказващ придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална самоходна горска техника“ - категория Твк-Г /или аналогичен 

документ, доказващ правоспособността на работника/, в зависимост от вида на техниката, 

представена от участника, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал.3 от ЗГ: 

Свидетелство №****** по решение на държавната квалификационна комисия  от 29.06.1978 

г. на … чл.59 от ЗЗЛД… /идентичен с … чл.59 от ЗЗЛД… / съгласно код по НКПД – Кранист;  

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… - [длъжност], със срок на 

валидност до 03.01.2023 г., съгласно код по НКПД – [длъжност]; 

По 12.7.3. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 2 от НУРВИДГТ – участникът е 

представил заявление за трансформиране на гаранцията за участие в гаранция за изпълнение - 

оригинал, като при направената справка комисията установи, че двете суми съвпадат по размер, 

поради което няма нужда от довнасяне на допълнителна сума. 

   ------По 12.7.4. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 3 от НУРВИДГТ - свидетелство за 

съдимост на физическото лице, което представлява съответния участник съгласно Търговския закон 

– свидетелство за съдимост с рег. №887/11.03.2021 г. /заверено копие/; 

По т. 12.7.5. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 9, т. 2 от НУРВИДГТ - удостоверение от 

органите на Националната агенция за приходите (НАП), че няма парични задължения към 

държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. Участникът е представил 

удостоверение с изх. №270202100061578/24.03.2021 г. - заверено копие; 



- документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, удостоверяващ, че 

участникът няма непогасени задължения към „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и 

неговите териториални поделения е осигурен служебно от възложителя. 

    След обстоен преглед на представените от „Инка“ ЕООД документи за сключване на договор за 

обект №2121, комисията единодушно прие: 

 

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

№73/30.03.2021 г. за обект №2121 – „Инка“ ЕООД с ЕИК: ********* на Агенцията по вписванията, 

със седалище и адрес на управление: с. М., ул. „*****“ №*, общ. В., представлявано от … чл.59 от 

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

договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2121.  

          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 №2121 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 на добитата дървесина от годишния план за ползване на 

дървесина за 2021 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“ 

 

IV. Комисията констатира, че за два обекта - №2126 и № 2127, със заповеди съответно № 76 

и № 77 от 30.03.2021 г., за изпълнител е определена фирма „Трансфорес - 74“ ЕООД с ЕИК: ******* 

на Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. К., ул. „****** ********“ №**, 

общ. В., с управител - … чл.59 от ЗЗЛД…. 

Заповеди №76 и № 77 от 30.03.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обекти 

№2126 и №2127 са връчени на кандидата по предоставената от него електронна поща в 16:55 часа 

на 30.03.2021 г., за което е приложена разпечатка в досието на процедурата от изпратеното 

електронно писмо.  

Същите са публикувани в интернет страниците на СИДП ДП и ТП „ДГС Върбица“ съгласно 

чл. 23, ал. 4 от НУРВИДГТ. 

Комисията пристъпи към отваряне на запечатания бял непрозрачен плик с вх.№ 554 / 

02.04.2021г. и установи, че участникът е приложил следните документи за сключване на договор: 

1. Извлечение от книга ДМА – 1бр.; 

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

3. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към 02.04.2021 г. – 1бр.; 

4. Свидетелство за правоспособност – 4 бр.; 

5. Заявление за трансформиране на гаранциите за участие за обекти №2126 и №2127 в 

гаранции за изпълнение на договори във връзка със Заповеди №76/30.03.2021г. и 

№77/30.03.2021г.  – 1бр.; 

6. Електронно свидетелство за съдимост на управителя – 1бр.; 

7. Удостоверение за липса на задължения към НАП – 1бр.; 

8. Удостоверение за регистрация по чл. 235 от ЗГ – 1бр.; 

9. Удостоверение за регистрация по чл. 241 от ЗГ – 1бр.; 

 

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

документи за редовност и съответствие с изискванията на конкурсните условия и Наредбата:     -----

-- 

По т. 12.7.1. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 1 от НУРВИДГТ - участникът е 

представил извлечение от счетоводните книги за ДМА /заверено копие/, относно притежаваната от 

участника собствено работно оборудване: 

- специализирана техника за извоз – колесен трактор [марка/модел]с рег. № ******, 

хидравлична платформа [марка/модел] с рег. № *******; 



- специализирана техника за рампиране – Кран [марка/модел]с рег. № *******, двубарабанна 

лебедка [марка/модел]с рег. № *******;  

- бензиномоторен трион (БМТ) – [марка/модел]с рег. № *******, [марка/модел]с рег. № ******* 

и [марка/модел]с рег. № *******;  

Гореизброената техника, осигуряваща извършване на дейността, е с приложени доказателства за 

работна годност както следва:  

За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране:  

- Документи за регистрация на техниката: 

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - колесен трактор [марка/модел] 

с рег. № ****** /заверено копие/; 

- Талон за преминал годишен технически преглед: 

Знак за технически преглед по Наредба № 3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на 

техническите прегледи за техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската 

техника – със срок до декември 2021 г. /заверено копие/;  

За прикачния инвентар и БМТ:  

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 3бр. /заверени копия/; 

По 12.7.2. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 2 от НУРВИДГТ участникът е 

представил заверено копие на справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена 

посредством електронните услуги на НАП, за действащите трудови договори на служителите и 

работниците на участника - Справка актуално състояние на действащите трудови договори към 

02.04.2021 г. – заверено копие. Към нея са приложени следните документи:  

- заверени копия на документи, доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 

5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, доказващ правоспособността на работника: 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

21.04.2026 г., съгласно код по НКПД - [длъжност];  

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

25.04.2026 г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

25.04.2026 г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; 

 - заверено копие на документ, доказващ придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална самоходна горска техника“ - категория Твк-Г /или аналогичен 

документ, доказващ правоспособността на работника/, в зависимост от вида на техниката, 

представена от участника, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал.3 от ЗГ: 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… - [длъжност], със срок на 

валидност до 30.11.2026 г.;  

По 12.7.3. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 2 от НУРВИДГТ – участникът е 

представил заявление за трансформиране на гаранциите за участие за обекти №2126 и №2127 в 

гаранции за изпълнение на договори във връзка със Заповеди №76/30.03.2021г. и №77/30.03.2021г. - 

оригинал, като при направената справка комисията установи, че сумите по гаранции за изпълнение 

съвпадат по размер, поради което няма нужда от довнасяне на допълнителни суми. 

   ------По 12.7.4. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 3 от НУРВИДГТ - свидетелство за 

съдимост на физическото лице, което представлява съответния участник съгласно Търговския закон 

– електронно свидетелство за съдимост с рег. №21010601619 валидно до 06.07.2021 г. /заверено 

копие/; 

По т. 12.7.5. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 9, т. 2 от НУРВИДГТ - удостоверение от 

органите на Националната агенция за приходите (НАП), че участникът няма парични задължения 

към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. Участникът е 

представил удостоверение с изх. №270202100049373/10.03.2021 г. - заверено копие; 

- документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, удостоверяващ, че 

участникът няма непогасени задължения към „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и 

неговите териториални поделения е осигурен служебно от възложителя. 



    След обстоен преглед на представените от „Трансфорес-74“ ЕООД документи за сключване на 

договор за обекти №2126 и №2127, комисията единодушно прие: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №4.1: 
            Класираният на първо място и определен за изпълнител кандидат, съгласно заповед 

№76/30.03.2021 г. за обект №2126 – „Трансфорес-74“ ЕООД с ЕИК: ********* на Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: с. К., ул. „****** ********“ №**, общ. В., 

представлявано от … чл.59 от ЗЗЛД… в качеството му на управител, е представил всички изискуеми 

документи за сключване на договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2126.  

          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 №2126 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 на добитата дървесина от годишния план за ползване на 

дървесина за 2021 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“. 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №4.2: 
            Класираният на първо място и определен за изпълнител кандидат, съгласно заповед 

№77/30.03.2021 г. за обект №2127 – „Трансфорес - 74“ ЕООД с ЕИК: ********* на Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: с. К., ул. „****** ********“ №**, общ. В., 

представлявано от … чл.59 от ЗЗЛД… в качеството му на управител, е представил всички изискуеми 

документи за сключване на договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2127.  

          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 №2127 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 на добитата дървесина от годишния план за ползване на 

дървесина за 2021 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“. 

 

V. Съгласно заповед №71/30.03.2021 г. „Меги Транс 2008“ ЕООД с ЕИК: ********* на 

Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Т., ул. „***** ******“ №*, общ. 

В., представлявано от … чл.59 от ЗЗЛД… в качеството му на управител, е класиран на първо място 

и е определен за изпълнител на дейностите в обект №2118. 

 Заповед №71/30.03.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2118 е 

връчена на кандидата по предоставената от него електронна поща в 16:57 часа на 30.03.2021 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. 

След отваряне на запечатания бял непрозрачен плик с вх № 555/05.04.2021 г. комисията 

установи, че участникът е приложил следните документи за сключване на договор: 

1. Инвентарна книга на ДМА – 1бр.; 

2. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил – 1бр.; 

3. Удостоверение за техническа изправност – 1бр.; 

4. Удостоверение за GPS проследяващо устройство – 1бр.; 

5. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 7 бр.; 

6. Знак за технически преглед – 1бр.; 

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

действащите трудови договори към 24.03.2021 г. – 1бр.; 

8. Свидетелство за управление на МПС – 1бр.; 

9. Свидетелство за правоспособност – 5 бр.; 



10. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие за обект№2118 в гаранция за 

изпълнение на договор във връзка със Заповед №71/30.03.2021г – 1бр.; 

11. Свидетелство за съдимост на управителя – 1бр.; 

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

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

 

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

документи за редовност и съответствие с изискванията на конкурсните условия и Наредбата:     -----

-- 

 По т. 12.7.1. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 1 от НУРВИДГТ -участникът е 

представил извлечение от счетоводните книги за ДМА /заверено копие/, относно притежаваната от 

участника собствено работно оборудване: 

- специализирана техника за извоз – товарен автомобил [марка/модел]с рег.№ *******, колесен 

трактор [марка/модел]с рег. № ******, хидравлична платформа с рег. № *******; 

- специализирана техника за рампиране – Кранова уредба [марка/модел]с рег. № *******, 

двубарабанна лебедка с рег. № *******;  

- бензиномоторен трион (БМТ) – [марка/модел]с рег. № *******, [марка/модел]с рег. № ******* 

и [марка/модел]с рег. № *******  

Гореизброената техника, осигуряваща извършване на дейността, е с приложени доказателства за 

работна годност както следва:  

За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране:  

- Документи за регистрация на техниката: 

Свидетелство за регистрация на товарен автомобил [марка/модел]с рег.№ ******* /заверено 

копие/; 

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника на колесен трактор 

[марка/модел] с рег. № ******* /заверено копие/; 

- Талон за преминал годишен технически преглед: 

Удостоверение за техническа изправност на ППС – [марка/модел]с рег.№ ******* със срок 

до 06.09.2021 г. /заверено копие/ 

Знак за технически преглед по Наредба № 3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на 

техническите прегледи за техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската 

техника – със срок до април 2021 г. /заверено копие/;  

За прикачния инвентар и БМТ:  

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 3бр. /заверени копия/; 

По 12.7.2. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 2 от НУРВИДГТ участникът е 

представил оригинал на справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от ТД НАП 

за действащите трудови договори на служителите и работниците на участника - Удостоверение за 

декларирани данни с приложена справка актуално състояние на действащите трудови договори към 

24.03.2021 г. с изх. № 270192101172978/24.03.2021 г. – заверено копие. Към нея са приложени 

следните документи:  

- заверени копия на документи, доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 

5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, доказващ правоспособността на работника: 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

17.08.2030 г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; --------- 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

17.08.2030 г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

22.07.2025 г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; 

- заверено копие на документ, доказващ придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална самоходна горска техника“ - категория Твк-Г /или аналогичен 

документ, доказващ правоспособността на работника/, в зависимост от вида на техниката, 

представена от участника, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал.3 от ЗГ: 



Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… - [длъжност], със срок на 

валидност до 21.03.2027 г.;  

Свидетелство за правоспособност №***/* на … чл.59 от ЗЗЛД… /идентичен със … чл.59 от 

ЗЗЛД… / съгласно код по НКПД – [длъжност]; 

Свидетелство за управление на МПС №********* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на 

валидност до 17.07.2022г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; 

По 12.7.3. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 2 от НУРВИДГТ – участникът е 

представил заявление за трансформиране на гаранцията за участие в гаранция за изпълнение - 

оригинал, като при направената справка комисията установи, че двете суми съвпадат по размер, 

поради което няма нужда от довнасяне на допълнителна сума. 

   ------По 12.7.4. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 3 от НУРВИДГТ - свидетелство за 

съдимост на физическото лице, което представлява съответния участник съгласно Търговския закон 

– свидетелство за съдимост с рег. №108/12.03.2021г. /заверено копие/; 

По т. 12.7.5. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 9, т. 2 от НУРВИДГТ - удостоверение от 

органите на Националната агенция за приходите (НАП), че участникът няма парични задължения 

към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. Участникът е 

представил удостоверение с изх. №270202100061573/24.03.2021 г. - заверено копие; 

- документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, удостоверяващ, че 

участникът няма непогасени задължения към „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и 

неговите териториални поделения е осигурен служебно от възложителя. 

    След обстоен преглед на представените от „Меги Транс 2008“ ЕООД документи за сключване на 

договор за обект №2118, комисията единодушно прие: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №5: 
            Класираният на първо място и определен за изпълнител кандидат съгласно заповед 

№71/30.03.2021 г. за обект №2118 – „Меги Транс 2008“ ЕООД с ЕИК: ********* на Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Т., ул. „***** ******“ №*, общ. В., 

представлявано от … чл.59 от ЗЗЛД… в качеството му на управител, е представил всички изискуеми 

документи за сключване на договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2118.  

          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 №2118 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 на добитата дървесина от годишния план за ползване на 

дървесина за 2021 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“. 

 

VI. Съгласно заповед №72/30.03.2021 г. „Енгин 2015“ ЕООД с ЕИК: ********* на Агенцията 

по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Б. р., ул. „******“ №**, общ. В., 

представлявано от … чл.59 от ЗЗЛД… в качеството му на управител, е класирано на първо място и 

е определено за изпълнител на дейностите в обект №2120. 

 Заповед №72/30.03.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2120 е 

връчена на кандидата по предоставената от него електронна поща в 16:57 часа на 30.03.2021 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. 

След отваряне на запечатания бял непрозрачен плик с вх № 556/05.04.2021 г. комисията 

установи, че участникът е приложил следните документи за сключване на договор: 

1. Инвентарна книга на ДМА – 1бр.; 

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

3. Знак за технически преглед – 1бр.; 

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

действащите трудови договори към 24.03.2021 г. – 1бр.; 



5. Свидетелство за правоспособност – 5 бр.; 

6. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие за обект№2120 в гаранция за 

изпълнение на договор във връзка със Заповед №72/30.03.2021г – 1бр.; 

7. Свидетелство за съдимост на управителя – 1бр.; 

8. Удостоверение за липса на задължения към НАП – 1бр.; 

9. Удостоверение за регистрация по чл. 235 от ЗГ – 1бр.; 

10. Удостоверение за регистрация по чл. 241 от ЗГ – 1бр.; 

 

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

документи за редовност и съответствие с изискванията на конкурсните условия и Наредбата:- 

 По т. 12.7.1. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 1 от НУРВИДГТ - участникът 

е представил извлечение от счетоводните книги за ДМА /заверено копие/, относно притежаваната 

от участника собствено работно оборудване: 

- специализирана техника за извоз – колесен трактор [марка/модел]с рег. № ******, 

хидравлична платформа с рег. № *******; 

- специализирана техника за рампиране – Кран [марка/модел] с рег. № *******, двубарабанна 

лебедка с рег. № *******;  

- бензиномоторен трион (БМТ) – [марка/модел]с рег. № *******, [марка/модел]с рег. № ******* 

и [марка/модел]с рег. № *******;  

Гореизброената техника, осигуряваща извършване на дейността, е с приложени доказателства за 

работна годност както следва:  

За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране:  

- Документи за регистрация на техниката: 

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника на колесен трактор 

[марка/модел] с рег. № ****** /заверено копие/; 

- Талон за преминал годишен технически преглед: 

Знак за технически преглед по Наредба № 3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на 

техническите прегледи за техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската 

техника – със срок до януари 2022 г. /заверено копие/;  

За прикачния инвентар и БМТ:  

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 3бр. /заверени копия/; 

По 12.7.2. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 2 от НУРВИДГТ участникът е 

представил справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от ТД НАП за действащите 

трудови договори на служителите и работниците на участника - Удостоверение за декларирани 

данни с приложена справка актуално състояние на действащите трудови договори към 24.03.2021 г. 

с изх.№270192101172941/24.03.2021 г. – заверено копие. Към нея са приложени следните документи:  

- заверени копия на документи, доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 

5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, доказващ правоспособността на работника: 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

19.09.2024 г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

10.05.2026 г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

10.05.2026 г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; 

- заверено копие на документ, доказващ придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална самоходна горска техника“ - категория Твк-Г /или аналогичен 

документ, доказващ правоспособността на работника/, в зависимост от вида на техниката, 

представена от участника, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал.3 от ЗГ: 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… - [длъжност], със срок на 

валидност до 25.07.2028 г.;  

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

17.04.2022 г., съгласно код по НКПД – [длъжност]; 



По 12.7.3. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 2 от НУРВИДГТ – участникът е 

представил заявление за трансформиране на гаранцията за участие в гаранция за изпълнение - 

оригинал, като при направената справка комисията установи, че двете суми съвпадат по размер, 

поради което няма нужда от довнасяне на допълнителна сума. 

   ------По 12.7.4. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 3 от НУРВИДГТ - свидетелство за 

съдимост на физическото лице, което представлява съответния участник съгласно Търговския закон 

– свидетелство за съдимост с рег. №10/08.01.2021г. /заверено копие/; 

По т. 12.7.5. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 9, т. 2 от НУРВИДГТ - удостоверение от 

органите на Националната агенция за приходите (НАП), че няма парични задължения към 

държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. Участникът е представил 

удостоверение с изх. №270202100061569/24.03.2021 г. - заверено копие; 

- документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, удостоверяващ, че 

участникът няма непогасени задължения към „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и 

неговите териториални поделения е осигурен служебно от възложителя. 

    След обстоен преглед на представените от „Енгин 2015“ ЕООД документи за сключване на 

договор за обект №2120, комисията единодушно прие: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №6: 
            Класираният на първо място и определен за изпълнител кандидат съгласно заповед 

№72/30.03.2021 г. за обект №2120 – „Енгин 2015“ ЕООД с ЕИК: ********* на Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Б. р., ул. „******“ №**, общ. В., представлявано 

от … чл.59 от ЗЗЛД… в качеството му на управител, е представил всички изискуеми документи за 

сключване на договор за изпълнение на дейности в ДГТ в обект №2120.  

          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 №2120 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 на добитата дървесина от годишния план за ползване на 

дървесина за 2021 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“. 

VII. Съгласно заповед №69/30.03.2021 г. „Хема Груп“ ООД с ЕИК: ********* на Агенцията 

по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Б., ул. „******“ №**, общ. В., 

представлявано заедно и поотделно от … чл.59 от ЗЗЛД… и … чл.59 от ЗЗЛД… в качеството им на 

управители, е класирано на първо място и е определено за изпълнител на дейностите в обект №2114. 

 Заповед №69/30.03.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2114 е 

връчена на кандидата по предоставената от него електронна поща в 16:58 часа на 30.03.2021 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. 

След отваряне на запечатания бял непрозрачен плик с вх № 566/05.04.2021 г. комисията 

установи, че участникът е приложил следните документи за сключване на договор: 

1. Инвентарна книга на ДМА – 1бр.; 

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

3. Знак за технически преглед – 2бр.; 

4. Справка актуално състояние на действащите трудови договори към 05.04.2021 г. – 1бр.; 

5. Свидетелство за правоспособност – 5 бр.; 

6. Свидетелство за съдимост на управителя – 2бр.; 

7. Удостоверение за липса на задължения към НАП – 2бр.; 

8. Удостоверение за регистрация по чл. 235 от ЗГ – 1бр.; 

9. Удостоверение за регистрация по чл. 241 от ЗГ – 1бр.; 

 

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

документи за редовност и съответствие с изискванията на конкурсните условия и Наредбата:- 



 По т. 12.7.1. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 1 от НУРВИДГТ -участникът е 

представил извлечение от счетоводните книги за ДМА /заверено копие/, относно притежаваната от 

участника собствено работно оборудване: 

- специализирана техника за извоз – колесен трактор [марка/модел]с рег. № ******, 

хидравлична платформа с рег. № *******; 

- специализирана техника за рампиране – сортиментен трактор [марка/модел]с рег. № ******, 

двубарабанна лебедка с рег. № *******;  

- бензиномоторен трион (БМТ) – [марка/модел]с рег. № *******, [марка/модел]с рег. № ******* 

и [марка/модел]с рег. № *******;  

Гореизброената техника, осигуряваща извършване на дейността, е с приложени доказателства за 

работна годност както следва:  

За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране:  

- Документи за регистрация на техниката: 

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника на Сортиментен трактор 

[марка/модел]с рег. № ****** /заверено копие/; 

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника на колесен трактор 

[марка/модел] с рег. № ****** /заверено копие/; 

- Талон за преминал годишен технически преглед: 

2бр. Знак за технически преглед по Наредба № 3 от 3 февруари 2016 г. за извършване на 

техническите прегледи за техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската 

техника – със срок всеки до декември 2021 г. /заверено копие/;  

За прикачния инвентар и БМТ:  

Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 3бр. /заверени копия/; 

По 12.7.2. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 1, предл. 2 от НУРВИДГТ участникът е 

представил справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от ТД НАП за действащите 

трудови договори на служителите и работниците на участника - справка за актуално състояние на 

действащите трудови договори към 05.04.2021 г. – заверено копие. Към нея са приложени следните 

документи:  

- заверени копия на документи, доказващи придобита правоспособност за работа с 

„преносима и стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 

5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, доказващ правоспособността на работника: 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

19.10.2027 г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

28.06.2026 г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

13.09.2022 г., съгласно код по НКПД - [длъжност]; 

- заверено копие на документ, доказващ придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална самоходна горска техника“ - категория Твк /или аналогичен документ, 

доказващ правоспособността на работника/, в зависимост от вида на техниката, представена от 

участника, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал.3 от ЗГ: 

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… - [длъжност], със срок на 

валидност до 01.07.2029 г.;  

Свидетелство за правоспособност №******* на … чл.59 от ЗЗЛД… със срок на валидност до 

17.04.2022 г., съгласно код по НКПД – [длъжност]; 

По 12.7.3. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 2 от НУРВИДГТ – на 05.04.2021 г. по 

сметка на ТП „ДГС Върбица“ е постъпила гаранция за изпълнение за обект №2114, внесена от Хема 

груп ООД в размер на 627,80 лв., която съвпада със сумата, посочена в заповед №69/30.03.2021 г. на 

директора на ТП „ДГС Върбица“; 

   ------По 12.7.4. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 5, т. 3 от НУРВИДГТ - свидетелство за 

съдимост на физическите лица, които представляват съответния участник съгласно Търговския 

закон – свидетелство за съдимост с рег. №7/07.01.2021 г. и електронно свидетелство за съдимост с 

рег. № 21010600026, валидно до 06.07.2021 г./заверени копия/; 



По т. 12.7.5. от конкурсните условия и чл. 35, ал. 9, т. 2 от НУРВИДГТ - удостоверение от 

органите на Националната агенция за приходите (НАП), че участникът няма парични задължения 

към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. Участникът е 

представил удостоверения с: изх. №270202100069744 / 05.04.2021г. и изх. №270202000262355 

/29.12.2020 г.  - заверени копия; 

- документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, удостоверяващ, че 

участникът няма непогасени задължения към „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен и 

неговите териториални поделения е осигурен служебно от възложителя. 

    След обстоен преглед на представените от „Хема груп“ ООД документи за сключване на 

договор за обект №2114, комисията единодушно прие: 

 

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

№69/30.03.2021 г. за обект №2114 – „Хема Груп“ ООД с ЕИК: ********* на Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Б., ул. „******“ №**, общ. В., представлявано 

заедно и поотделно от … чл.59 от ЗЗЛД… и … чл.59 от ЗЗЛД… в качеството им на управители, е 

представил всички изискуеми документи за сключване на договор за изпълнение на дейности в ДГТ 

в обект №2114.  

          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 №2114 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 на добитата дървесина от годишния план за ползване на 

дървесина за 2021 г. 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 11:35 часа на 06.04.2021 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…: …П… 

                                  2. … чл.59 от ЗЗЛД…: …П… 

                                  3. … чл.59 от ЗЗЛД…: …П… 

 


