МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО Д ЪРЖАВНО ПРЕД ПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА”
Адрес: гр. Върбица, ПК 9870, ул. ”Септемврийско въстание“ №133, тел.05391/2106, email:dgs.varbitca@dpshumen.bg

Утвърдил: ………П……….
…..чл. 59 от ЗЗЛД….
Директор на „ТП ДГС Върбица“
Дата: 10.09.2021 г.

ПРОТОКОЛ
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 - 10.09.2021 г., комисията, назначена със Заповед № 210 /10.09.2021 г. на Директора на
ТП „ДГС Върбица” в състав:
Председател: инж. …..чл. 59 от ЗЗЛД….– зам. директор при ТП
Членове:
…..чл. 59 от ЗЗЛД….– експерт ОП при ТП
…..чл. 59 от ЗЗЛД….– РСО, гл. счетоводител при ТП
се събра на 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 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 /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“ от Обекти: № 2130 до обект №
2134 включително. Настоящата процедура е открита със Заповед № 194/24.08.2021 г. на Директора
на ТП „ДГС Върбица”, като същата е публикувана в интернет страниците на ТП ДГС Върбица и
СИДП ДП гр. Шумен при спазване на срока по чл. 14, ал. 1 от НУРВИДГТ.
Присъстват всички членове на комисията.
Съобщава се, че се прилагат разпоредбите на Наредбата и обявените конкурсни условията за
провеждане на процедурата.
От представения регистър на офертите, комисията установи, че към изтичане на крайния
срок за депозиране на оферти в деловодството на ТП „ДГС Върбица” са представени оферти петима
участници, общо за пет обекта, както следва:
Пореден Входящ
Наименование
на Дата и час на депозиране Обект, за който се
№
№
на кандидата
на офертата
депозира оферта
оферта
1
1668
„Ера“ ЕООД
09.09.2021 / 11:25
2134
2
1672
„Меги транс 2008“ ЕООД 09.09.2021 /11:58
2130, 2132, 2131,
2133, 2134
3
1675
„Инка“ ЕООД
09.09.2021 /14:02
2130
4
1682
„Трансфорес - 74“ ЕООД
09.09.2021 /14:43
2133
5
1684
„Енгин 2015“ ЕООД
09.09.2021 /15:37
2131, 2133
Всички членове на комисията 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
участник.

На основание чл. 22, ал. 2 от Наредбата, комисията провери самоличността на присъстващите
представители на участниците на откритото заседание. Комисията установи, че всички участници
имат присъстващ на заседанието представител, както следва:
За „Ера“ ЕООД – Р.Ш.А. – управител;
За „Меги транс 2008“ ЕООД – Н.Н.Б. - управител;
За „Инка“ ЕООД – И.А.Т. – управител;
За „Трансфорес – 74“ ЕООД – Х.О.Х. – управител;
За „Енгин 2015“ ЕООД – Д.Х.Х. - управител;
На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата комисията пристъпи към отваряне на офертите на
участниците по реда тяхното постъпване и установи следното:
Участник 1: „Ера“ ЕООД - със седалище и адрес на управление: с. Тушовица, местност
„Дермен янъ“ №1, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр.
София, с ЕИК 127566237, представлявано от Р.Ш.А. в качеството му на управител, е подало
запечатана в непрозрачен плик оферта под вх. № 1668/09.09.2021 г. за обект № 2134, като върху плика
е посочил: име на участника, номера на обектите, адрес за кореспонденция, телефон и електронен
адрес.
Тримата членове на комисията подписаха плика на участника.
Член на комисията отвори плика с документация на участника и извади съдържащите се в него
документи ведно с един брой плик с надпис - „Ера ЕООД Ценово предложение за обект № 2134, за
който обект участникът е подал оферта.
Тримата членовете на комисията подписаха плика с надпис - „Ценово предложение за обект №
2134 и го отделиха настрана.
Комисията пристъпи към проверка на приложените от участника 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;
- Потвърждение за плащане – 1 бр., заверено копие;
- Справка от електронния регистър по чл. 241 от ЗГ на ИАГ – 1бр., заверено копие;
- Справка от търговски регистър за актуално състояние – 1бр., заверено копие;
Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от кандидата за обект
№2134 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на работния ден на
09.09.2021г. и установи, че Участник 1: „Ера“ ЕООД, е внесъл гаранция за участие за обекта в размер
на 609,35 лв. /шестстотин и девет лева и тридесет и пет стотинки/ на 09.09.2021г.
Предвид гореизложеното комисията единодушно взе:
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1
допуска Участник 1: „Ера“ ЕООД до следващия етап на процедурата - отваряне на ценовите
оферти за обект № 2134;
Участник 2: „Меги транс 2008“ ЕООД – със седалище и адрес на управление: с. Тушовица, ул.
„В. Левски“ №1, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр.
София, с ЕИК 200236853, представлявано от Н.Н.Б. в качеството му на управител, е подало
запечатана в непрозрачен плик оферта под вх. № 1672/09.09.2021 г. за обекти № 2132, № 2130, №
2131, № 2133 и № 2134, като върху плика е посочил: име на участника, номер на обектите, адрес за
кореспонденция, телефон и електронна поща.
Тримата членове на комисията подписаха плика на участника.
Член на комисията отвори плика с документация на участника и извади съдържащите се в него
документи ведно с един плик с надпис „Ценово предложение от „Меги транс 2008“ ЕООД за обект
№ 2132“, за който обект участникът е подал оферта.
Тримата членовете на комисията подписаха плика на участника, обозначени с надпис „Ценово
предложение от „Меги транс 2008“ ЕООД за обект № 2132“ и го отделиха настрана.
Комисията пристъпи към проверка на приложените от участника документи и установи, че
същият е приложил следните, 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 участника за
обекти № 2132, № 2130, № 2131, № 2133 и № 2134№2105 по банковата сметка, посочена в
конкурсните условия, в срок до края на работния ден на 09.09.2021г. и установи, че Участник 2 „Меги
транс 2008“ ЕООД е внесъл гаранции за участие за обекти № 2132, № 2130, № 2131, № 2133 и № 2134
в следните размери:
За обект № 2132 – 449,95 лв. /четиристотин четиридесет и девет лева и деветдесет и пет
стотинки/ на 09.09.2021г;
За обект № 2130 – 804,95 лв. /осемстотин и четири лева и деветдесет и пет стотинки/ на
09.09.2021г
За обект № 2131 – 640,95 лв. /шестстотин и четиридесет лева и деветдесет и пет стотинки/ на
09.09.2021г
За обект № 2133 – 593,60 лв. /петстотин деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/ на
09.09.2021г
За обект № 2134 - 609,35 лв. /шестстотин и девет лева и тридесет и пет стотинки/ на 09.09.2021г;
Предвид гореизложените факти комисията единодушно взе:
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2.1
Отстранява Участник 2: „Меги транс 2008“ ЕООД от участие в следващия етап на процедурата
- отваряне на ценовите оферти за обект № 2130 на основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от НУРВИДГТ, поради
непредставен изискуем документ по чл. 18, ал. 1, т. 6 от НУРВИДГТ;
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2.2
Отстранява Участник 2: „Меги транс 2008“ ЕООД следващия етап на процедурата - отваряне
на ценовите оферти за обект № 2131 на основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от НУРВИДГТ, поради
непредставен изискуем документ по чл. 18, ал. 1, т. 6 от НУРВИДГТ;
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2.3
Допуска Участник 2: „Меги транс 2008“ ЕООД до следващия етап на процедурата - отваряне
на ценовите оферти за обект № 2132;
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2.4
Отстранява Участник 2: „Меги транс 2008“ ЕООД следващия етап на процедурата - отваряне
на ценовите оферти за обект № 2133 на основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от НУРВИДГТ, поради
непредставен изискуем документ по чл. 18, ал. 1, т. 6 от НУРВИДГТ;
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2.5
Отстранява Участник 2: „Меги транс 2008“ ЕООД следващия етап на процедурата - отваряне
на ценовите оферти за обект № 2134 на основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от НУРВИДГТ, поради
непредставен изискуем документ по чл. 18, ал. 1, т. 6 от НУРВИДГТ;
Участник 3: „Инка“ ЕООД - със седалище и адрес на управление: с. Маломир, ул. „Левски“
№5, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК
127634040, представлявано от И.А.Т. в качеството му на управител, е подало запечатана в
непрозрачен плик оферта под вх. № 1675/09.09.2021 г. за обект № 2130, като върху плика е посочил:
име на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и електронен адрес.
Тримата членове на комисията подписаха плика на участника.
Член на комисията отвори плика с документация на участника и извади съдържащите се в него
документи ведно с един плик с надпис „Предлагана цена за обект № 2130“, за който участникът е
подал оферта.
Тримата членовете на комисията подписаха плика на участника, обозначени с надпис
„Предлагана цена за обект № 2130“ и го отделиха настрана.
Комисията пристъпи към проверка на приложените от участника документи и установи, че
участникът 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 – 1бр, копие;
Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от участника за обект
№2130 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на работния ден на
09.09.2021г. и установи, че Участник 3: „Инка“ ЕООД, е внесъл гаранция за участие за обект №2130
в размер на 804,95 лв. /осемстотин и четири лева и деветдесет и пет стотинки/ на 09.09.2021г;
Предвид гореизложеното комисията единодушно взе:

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3
допуска Участник 3: „Инка“ ЕООД, до следващия етап на процедурата - отваряне на ценовите
оферти за обект № 2130;
Участник 4: „Трансфорес – 74“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Крайгорци,
ул. „Г. Димитров“ № 16, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ –
гр. София, с ЕИК 127632192, представлявано от Х.О.Х. в качеството му на управител, е подало
запечатана в непрозрачен плик оферта под вх. № 1682/09.09.2021 г. за обект № 2133, като върху плика
е посочил: име на участника, ЕИК, МОЛ, номера на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и
електронен адрес.
Тримата членове на комисията подписаха плика на участника.
Член на комисията отвори плика с документация на участника и извади съдържащите се в него
документи ведно един брой плик с надпис - „Ценово предложение от Трансфорес-74 ЕООД за обект
№ 2133“, за който обект участникът е подал оферта.
Тримата членовете на комисията подписаха плика на участника, обозначени с надпис - „Ценово
предложение от Трансфорес-74 ЕООД за обект № 2133“, и го отделиха настрана.
Комисията пристъпи към проверка на приложените от участника документи и установи, че
участникът 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;
Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от кандидата за обект
№2133 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на работния ден на
09.09.2021г. и установи, че Участник 4: „Трансфорес – 74“ ЕООД, е внесъл гаранция за участие за
обект №2133 в размер на 593,60 лв. /петстотин деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/ на
09.09.2021г;
Предвид гореизложеното комисията единодушно взе:
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4
допуска Участник 4: „Трансфорес – 74“ ЕООД, до следващия етап на процедурата - отваряне
на ценовите оферти за обект № 2133;
Участник 5: „Енгин 2015“ ЕООД - със седалище и адрес на управление: с. Бяла река, ул.
„Дружба“ № 20, община Върбица, област Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр.
София с ЕИК: 203804236, представлявано от Д.Х.Х. в качеството му на управител, е подало
запечатана в непрозрачен плик оферта под вх. №1684/09.09.2021 г. за обекти № 2131 и №2133, като
върху плика е посочил: име на участника, номер на обектите, адрес за кореспонденция, телефон и
електронен адрес.
Тримата членове на комисията подписаха плика на участника.
Член на комисията отвори плика с документация на участника и извади съдържащите се в него
документи ведно с два плика с надписи върху единия - „Ценово предложение „Енгин 2015“ ЕООД
за обект № 2133“, и върху другия - „Ценово предложение „Енгин 2015“ ЕООД за обект № 2131“, за
които обекти участникът е подал оферти.
Тримата членовете на комисията подписаха двата плика на участника, обозначени с надписи
съответно - „Ценово предложение „Енгин 2015“ ЕООД за обект № 2133“, и върху другия - „Ценово
предложение „Енгин 2015“ ЕООД за обект № 2131“, и ги отделиха настрана.
Комисията пристъпи към проверка на приложените от участника документи и установи, че
участникът 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 участника за
обекти №2131 и №2133 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на
работния ден на 09.09.2021г. и установи, че Участник 5: „Енгин 2015“ ЕООД е внесъл гаранции за
участие за обекти № 2131 и № 2133 в следните размери:
За обект № 2131 – 640,95 лв. /шестстотин и четиридесет лева и деветдесет и пет стотинки/ на
09.09.2021г

За обект № 2133 – 593,60 лв. /петстотин деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/ на
09.09.2021г
Предвид гореизложеното комисията единодушно взе:
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 5.1
допуска Участник 5: „Енгин 2015“ ЕООД, до следващия етап на процедурата - отваряне на
ценовите оферти за обект № 2131;
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 5.2
допуска Участник 5: „Енгин 2015“ ЕООД, до следващия етап на процедурата - отваряне на
ценовите оферти за обект № 2133;
Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на участниците.
Участник 1: „Ера“ ЕООД , с. Тушовица
Участникът е представил оферта за обект № 2134 като за извършване на дейностите в
насажденията от обекта предлага обща крайна цена в размер на 12 187,00лв. /дванадесет хиляди сто
осемдесет и седем лева/ без вкл. ДДС;
Предложената цена не надвишават пределната стойност, над която не може да се депозира
предложение.
Участник 2: „Меги транс 2008“ ЕООД, с. Тушовица
Участникът е представил оферта за обект № 2132 като за извършване на дейностите в
насажденията от обекта предлага обща крайна цена в размер на 8 999,00лв. /осем хиляди деветстотин
деветдесет и девет лева/ без вкл. ДДС;
Предложената цена не надвишават пределната стойност, над която не може да се депозира
предложение.
Участник 3: „Инка“ ЕООД, с. Маломир
Участникът е представил оферта за обект № 2130 като за извършване на дейностите в
насажденията от обекта предлага обща крайна цена в размер на 16 099,00лв. /шестнадесет хиляди
деветдесет и девет лева/ без вкл. ДДС;
Предложената цена не надвишават пределната стойност, над която не може да се депозира
предложение.
Участник 4: „Трансфорес – 74“ ЕООД, с. Крайгорци
Участникът е представил оферта за обект № 2133 като за извършване на дейностите в
насажденията от обекта предлага обща крайна цена в размер на 11 872,00лв. /единадесет хиляди
осемстотин седемдесет и два лева/ без вкл. ДДС;
Предложената цена не надвишават пределната стойност, над която не може да се депозира
предложение.
Участник 5: „Енгин 2015“ ЕООД, с. Бяла река
Участникът е представил оферти за обекти №2131 и № 2133 като за извършване на дейностите
в насажденията от обекта предлага обща крайна цена в размер на:
за обект № 2131 – 12 800,00 лв. /дванадесет хиляди осемстотин лева/.
за обект № 2133 – липсва цена
Предложената цена за обект № 2131 не надвишава пределната стойност, над която не може да
се депозира предложение.
Липсва предложена цена за изпълнение на дейности в насажденията от обект №2133, поради
което комисията единодушно реши:
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 6
Отстранява от участие за обект №2133 Участник 5: „Енгин 2015“ ЕООД на основание чл. 22,
ал.4, т. 3, предл.1 от НУРВИДГТ поради непълнотта на представената оферта за обект № 2133,
която се изразява в липса на предлагана обща цена за изпълнение на дейностите в ценовото
предложение.
Предвид горните факти и на основание чл. 22, ал.17 от Наредбата, комисията обявява за
изпълнители следните участници:
ЗА ОБЕКТ 2130:
Комисията обявява за спечелил процедурата Участник 3 - „ИНКА“ ЕООД, със седалище и адрес
на управление: с. Маломир, ул. „Левски“ №5, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано в Търговския
регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 127634040, представлявано от И.А.Т. в качеството му на
управител, представил оферта в размер на 16 099,00лв. /шестнадесет хиляди деветдесет и девет лева/
без вкл. ДДС за изпълнение на дейностите по Обект № 2130;

ЗА ОБЕКТ 2131:
Комисията обявява за спечелил процедурата Участник 5: „Енгин 2015“ ЕООД - със седалище и
адрес на управление: с. Бяла река, ул. „Дружба“ № 20, община Върбица, област Шумен, регистрирано
в Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 203804236, представлявано от Д.Х.Х. в качеството
му на управител, представил оферта в размер на 12 800,00 лв. /дванадесет хиляди осемстотин лева/
за изпълнение на дейностите по Обект № 2131;
ЗА ОБЕКТ 2132:
Комисията обявява за спечелил процедурата Участник 2: „Меги транс 2008“ ЕООД – със
седалище и адрес на управление: с. Тушовица, ул. „В. Левски“ №1, общ. Върбица, обл. Шумен,
регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 200236853, представлявано от Н.Н.Б.
в качеството му на управител, представил оферта в размер на 8 999,00лв. /осем хиляди деветстотин
деветдесет и девет лева/ без вкл. ДДС за изпълнение на дейностите по Обект № 2132;
ЗА ОБЕКТ 2133:
Комисията обявява за спечелил процедурата Участник 4 - „ТРАНСФОРЕС – 74“ ЕООД, със
седалище и адрес на управление: с. Крайгорци, ул. „Г. Димитров“ № 16, общ. Върбица, обл. Шумен,
регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 127632192, представлявано от
Х.О.Х. в качеството му на управител, представил оферта в размер на 11 872,00лв. /единадесет хиляди
осемстотин седемдесет и два лева/ без вкл. ДДС за изпълнение на дейностите по Обект № 2133;
ЗА ОБЕКТ 2134:
Комисията обявява за спечелил процедурата Участник 1: „Ера“ ЕООД - със седалище и адрес
на управление: с. Тушовица, местност „Дермен янъ“ №1, общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано
в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК 127566237, представлявано от Р.Ш.А. в качеството
му на управител, представил оферта в размер на 12 187,00лв. /дванадесет хиляди сто осемдесет и
седем лева/ без вкл. ДДС за изпълнение на дейностите по Обект № 2134;
От участие в процедурата за обекти № 2130, № 2131, № 2133 и № 2134 е отстранен Участник
2: „Меги транс 2008“ ЕООД на основание чл. 22, ал. 4, т. 1 от НУРВИДГТ, поради непредставени
изискуеми документи по чл. 18, ал. 1, т. 6 от НУРВИДГТ;
От участие в процедурата за обект № 2133 е отстранен Участник 5: „Енгин 2015“ ЕООД на
основание чл. 22, ал.4, т. 3, предл.1 от НУРВИДГТ поради непълнотта на представената оферта за
обект № 2133, която се изразява в липса на предлагана обща цена за изпълнение на дейностите в
ценовото предложение.
Справките от електронен регистър на ИАГ по чл. 241 от ЗГ и справките за актуално състояние
на участниците в ТР разпечатани от комисията са неразделна част от досието на процедурата.
Представените от участниците документи са неразделна част от досието на процедурата.
С това комисията обяви за приключило заседанието на 10.09.2021 г., 10:25 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр и е неразделна част от досието на
процедурата.
Комисия:
1………П………….
2………П………….
3………П………….

