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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 – 20.07.2021 г. в 14,30 часа, в заседателната зала на административната сграда на ТП 

„ДГС Върбица" комисията, назначена със Заповед № 146/20.07.2021 г. на Директора на ТП „ДГС 

Върбица", в състав:  

Председател:              В. Ф. З. – лесничей при ТП, 

Членове:    Ф. Н. Х. -  счетоводител при ТП, 

   Т. Т. А.-Й. – експерт ОП 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 

участници след проведен открит конкурс за възлагане на дейности по чл. 10, ал. 1, т. 1 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, 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“. 

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. № 360/13.07.2021 г. е поискана по служебен път информация за наличие на 

непогасени задължения на: 

 „Трансфорес – 74“ ЕООД , с. К. 

„Хема груп“ ООД, с. Б. 

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

 Поисканата информация е предоставена с писмо с вх. №1170/13.07.2021 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 обекти № 2128 и № 2129. 

 I. Комисията констатира, че за обект №2128 със заповед № 132 от 13.07.2021 г. за 

изпълнител е определен фирма - „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 Х. О. Х. в качеството му на управител. 



Заповед № 132 от 13.07.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2128 е 

връчена на участника по предоставената от него електронна поща в 13:33 часа на 13.07.2021 г., за 

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

Горната заповед 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 №2128 – „Трансфорес – 74“ ЕООД, е представил следните документи за сключване на 

договор, запечатани в бял непрозрачен плик, регистриран под вх.№ 1213/19.07.2021г.: 

1. Извлечение от ДМА към 19.07.2021 г. – 1бр.; 

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

преглед – 7 бр.; 

3. Справка актуално състояние на действащите трудови договори към 19.07.2021 г. – 1бр.; 

4. Свидетелство за правоспособност – 4 бр.; 

5. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие за обект №2128 в гаранция за 

изпълнение на договор за същия обект – 1бр.; 

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

7. Удостоверение за липса на задължения към НАП с дата на издаване 06.07.21– 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 глава  12. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС на конкурсните 

условия и чл. 35, ал. 5, т. 1 от НУРВИДГТ – участникът е представил извлечение от счетоводните 

книги за ДМА относно притежаваното от него собствено работно оборудване, съгласно т. 6.2.1 от 

конкурсните условия, осигуряващо извършване на дейността, с приложени доказателства за 

работна годност както следва:  

За колесен трактор ********/** с регистрационен номер ******: 

 - Документ за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ - Свидетелство за регистрация 

на земеделска и горска техника – заверено копие; 

- Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ/Областна дирекция 

„Земеделие“ 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 с валидност до 

декември 2021 г.– заверено копие; 

За прикачния инвентар – хидравлична платформа ***** с рег. № *******, кран ***** с 

рег. № ******* и лебедка ***** с рег. № *******:  

- заверени копия от талони за първоначална регистрация пред КТИ/Областна дирекция 

„Земеделие“, съгласно ЗРКЗГТ - Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 

заверени копия; 

За БМТ – ***** ***** с рег. № *******, ******* и *******: 

- заверени копия от талони за първоначална регистрация пред КТИ/Областна дирекция 

„Земеделие“, съгласно ЗРКЗГТ - Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 

заверени копия; 

По т. 12.7.2. и чл. 35, ал. 5, т. 1 от НУРВИДГТ - Заверено копие от 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 – Участникът е представил Справка актуално 

състояние на действащите трудови договори към 19.07.2021 г.,  дата на издаване 13:28 часа на 

19.07.2021 г., към която 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- Свидетелство за правоспособност -заверени копия:  

№ ******* на И. М. Б., валидно до 21.04.2026 г.; 

№ ******* на Т. Р. О., валидно до 25.04.2026 г.; 

№ ******* на Е. Е. Б., валидно до 25.04.2026 г.; 



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

„специализирана и специална самоходна горска техника“ - категория Твк или Твк-Г, 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 -заверено копие: 

№ ******* на Х. О. Х., валидно до 30.11.2026 г.; 

По т. 12.7.3. и чл. 35, ал. 5, т. 2 от НУРВИДГТ – представено е заявление за 

трансформиране на гаранцията за участие в гаранция за изпълнение, като размерът на гаранцията 

за изпълнение, съгласно Заповед №132/13.07.2021 г. съвпада с внесената сума като гаранция за 

участие за обект №2128; 

По т. 12.7.4. и чл. 35, ал. 5, т. 3 от НУРВИДГТ – представено е свидетелство за съдимост 

на лицето, което представлява участника, съгласно Търговския закон. Същото е валидно и доказва 

обстоятелствата, декларирани от управителя в Декларация № 1.  

По т. 12.7.5. и за липса на обстоятелствата по чл. 35, ал. 9, т. 2 и 3 от НУРВИДГТ - 

представено е удостоверение от органите на Национална агенция за приходите, че участникът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган - с 

едномесечен срок на валидност; 

Документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен, удостоверяващ, че 

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

– с едномесечен срок на валидност, е изискан по служебен път от Възложителя. 

След обстоен преглед на същите, комисията единодушно прие: 

 

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

№132/13.07.2021 г. за обект №2128 – „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 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 

№2128.  

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 №2128 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 год. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

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

 

II. Комисията констатира, че за обект №2129 със заповед № 133 от 13.07.2021 г. за изпълнител е 

определен фирма - „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 управителите: М. М. и Х. М. 

Заповед № 133 от 13.07.2021 г. за класиране и определяне на изпълнител за обект №2129 е 

връчена на участника по предоставената от него електронна поща в 13:34 часа на 13.07.2021 г., за 

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

Горната заповед 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 №2129 – „Хема груп“ ООД, е представил следните документи за сключване на договор, 

запечатани в жълт непрозрачен плик, регистриран под вх.№ 1210/19.07.2021г.: 

1. Списък на приложените документи – 1 бр.; 

2. Извлечение от инвентарна книга на ДМА – 1бр.; 

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

преглед – 7 бр.; 

4. Справка актуално състояние на действащите трудови договори към 19.07.2021 г. – 1бр.; 



5. Свидетелство за правоспособност – 5 бр.; 

6. Свидетелство за професионална подготовка – 1 бр.; 

7. Вносна бележка от банка за внесена гаранция за изпълнение на договор за обект №2129 

– 1бр.; 

8. Електронни свидетелства за съдимост на управителите – 2 бр.; 

9. Удостоверение за липса на задължения към НАП с дата на издаване 13.07.21– 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 „Хема груп“ ООД 

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

По т. 12.7.1. от глава  12. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС на конкурсните 

условия и чл. 35, ал. 5, т. 1 от НУРВИДГТ – участникът е представил извлечение от счетоводните 

книги за ДМА относно притежаваното от него собствено работно оборудване, съгласно т. 6.2.1 от 

конкурсните условия, осигуряващо извършване на дейността, с приложени доказателства за 

работна годност както следва:  

За колесен трактор ********* **** с рег. № ****** и сортиментен трактор ******** 

******* с регистрационен номер ******: 

 - Документ за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ - Свидетелство за регистрация 

на земеделска и горска техника – заверени копия; 

- Талони за преминал годишен технически преглед пред КТИ/Областна дирекция 

„Земеделие“ 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 с валидност до 

декември 2021 г.– заверени копия; 

За прикачния инвентар – хидравлична платформа с рег. № ******* и двубарабанна 

лебедка с рег. № *******:  

- заверени копия от талони за първоначална регистрация пред КТИ/Областна дирекция 

„Земеделие“, съгласно ЗРКЗГТ - Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 

заверени копия; 

За БМТ – ***** ***** с рег. № *******, ******* и *******: 

- заверени копия от талони за първоначална регистрация пред КТИ/Областна дирекция 

„Земеделие“, съгласно ЗРКЗГТ - Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 

заверени копия; 

По т. 12.7.2. и чл. 35, ал. 5, т. 1 от НУРВИДГТ - Заверено копие от 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 – Участникът е представил Справка актуално 

състояние на действащите трудови договори към 19.07.2021 г.,  дата на издаване 10:28 часа на 

19.07.2021 г., към която 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 или аналогичен документ, доказващ 

правоспособността на работника - Свидетелство за правоспособност и Свидетелство за 

професионална подготовка - заверени копия:  

№ ******* на М. А. И., валидно до 19.10.2027 г.; 

№ **/**.**.**** г. на А. Р. Ч.; 

№*** от **.**.****г., квалификация „моторист секач“ на Х. И. Р.;   

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

„специализирана и специална самоходна горска техника“ - категория Твк или Твк-Г, 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 -заверено копие: 

№******* на Р. С. Д. категория „Твк“, валидно до 01.07.2029 г.;  

№******* на Д. Д. Г., категория „Твк-Г“, валидно до 21.03.2027 г.; 

№******* на М. М. М., категория „Твк“, валидно до 21.10.2030 г.; 



По т. 12.7.3. и чл. 35, ал. 5, т. 2 от НУРВИДГТ – представена е вносна бележка от банка 

за внесена гаранция за изпълнение на договор за обект №2129; 

По т. 12.7.4. и чл. 35, ал. 5, т. 3 от НУРВИДГТ – представено е свидетелство за съдимост 

на лицата, които представляват изпълнителя, съгласно Търговския закон. Същите са валидни и 

доказват обстоятелствата, декларирани от управителите в Декларации № 1.  

По т. 12.7.5. и за липса на обстоятелствата по чл. 35, ал. 9, т. 2 и 3 от НУРВИДГТ - 

представено е удостоверение от органите на Национална агенция за приходите, че участникът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган - с 

едномесечен срок на валидност; 

Документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен, удостоверяващ, че 

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

– с едномесечен срок на валидност, е изискан по служебен път от Възложителя. 

След обстоен преглед на същите, комисията единодушно прие: 

 

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

№133/13.07.2021 г. за обект №2129 – „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 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 №2129.  

          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 №2129 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 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 15:00 часа на 20.07.2021 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.  

Настоящият протокол се състави на 20.07.2021 г. и се предаде на възложителя за утвърждаване на 

20.07.2021 г. 

 

 

Комисия: 

Председател:         .....П....      

Членове: 1.     ....П.... 

  2.    ....П....  

 
* Д а н н и т е  с а  з а л и ч е н и  н а  о с н о в а н и е  ч л .  5 9  о т  З З Л Д  


