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   УТВЪРЖДАВАМ:     

    ДИРЕКТОР ТП : . . . . . . . . . . . . .П . . . . . . . . . . . .    

                  /инж. …чл. 59 от ЗЗЛД . /    

              Дата: 21.02.2022 г.  
   

      

П РО Т О К О Л  

по чл. 22, ал. 19 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти 

 

 Днес, 15.02.2022 г. Комисията, назначена със Заповед № 26/15.02.2022 г. на Директора на ТП 

„ДГС Върбица”, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. ..чл. 59 от ЗЗЛД…. – зам.-дирeктор  при ТП „ДГС Върбица“ 

Членове:            1.  ..чл. 59 от ЗЗЛД…. – експерт ОП при ТП „ДГС Върбица“ 

                     2. ..чл. 59 от ЗЗЛД….  – счетоводител при СИДП ДП; 

се събра на заседание от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Върбица“, гр. Върбица, 

на ул. „Септемврийско въстание“ № 133, Заседателната зала, да проведе открит конкурс по реда на 

чл.15 и сл. 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 за възлагане на дейности с предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на 

дървесина от временни складове до адреса на лица, закупили дървесина от ТП „ДГС Върбица“, 

натоварена на превозно средство“, открит със Заповед № 16/28.01.2022 г. на Директора на ТП „ДГС 

Върбица”, изменен със Заповед №18/02.02.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Върбица”.  

Присъстваха всички членове на комисията. 

 Съобщено бе, че са спазени разпоредбите на 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 и 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 депозирани оферти от четирима 

участници: 

 Участник 1: „Меги транс 2008“ ЕООД – с. Тушовица с ЕИК: 200236853, със седалище и 

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

представлявано от управителя – Н.Н.Б. Участникът е депозирал оферта за Обект № 3, която е 

входирана с вх. № 363 на 14.02.2022 г. в 15:10 часа;  

    Участник 2: „Лес транс 90“ ЕООД – гр. Върбица с ЕИК: 206423062, със седалище и адрес на 

управление: гр. Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен, ул. „Лиляна Димитрова“ № 5, представлявано 

от управителя – Х.М.Х. Участникът е депозирал оферти за Обект №1, Обект №2 и Обект №3, която е 

входирана с вх. № 366 на 14.02.2022 г. в 15:46 часа; 

 Участник 3: „Едис транс“ ЕООД – гр. Върбица с ЕИК: 205710326, със седалище и адрес на 

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

от управителя – Н.Н.А. Участникът е депозирал оферта за Обект №2, която е входирана с вх. № 367 

на 14.02.2022 г. в 15:51 часа; 

 Участник 4: „Герила 2012“ ЕООД - гр. Върбица, с ЕИК: 202129184, със седалище и адрес на 

управление: гр. Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен, ул. „Милан Борисов“ № 13, представлявано  от  
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управителя – Р.Д.Ч. Участникът е депозирал оферта за Обект №1, която е входирана с вх. № 368 на 

14.02.2022 г. в 15:58 часа;      

Всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 21, ал. 6 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 (наричана по-

долу за краткост Наредбата). 

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

на участниците в процедурата. Комисията установи, че всички участници имат присъстващ на 

заседанието представител, като всеки присъстващ представител се вписа присъствен лист, който е 

неразделна част от досието на процедурата. 

 Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние на участниците в Търговския 

регистър, като приложи разпечатани копия към досието на процедурата за всеки един участник. 

Съгласно конкурсните условия процедурата по възлагане на дейности в ДГТ се провежда при 

условията и реда, посочени в чл.15- чл.23 от Наредбата, на два етапа: Първи етап – отваряне на 

офертите, разглеждане на представените документи и допускане/отстраняване за/от участие; Втори 

етап – оценка и класиране на окончателните оферти. 

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: „Меги транс 2008“ ЕООД – с. Тушовица   

 Участникът е подал запечатана в непрозрачен плик оферта под вх. № 363 на 14.02.2022 г. за 

обект № 3, като върху плика е посочил: име на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, 

телефонен номер и адрес на електронна поща. 

 Трима членове на комисията подписаха плика на участника. Член на комисията отвори плика 

с документация на участника и извади представената от участника документация, ведно с един по-

малък плик с надпис: „Ценово предложение от „Меги транс 2008“ ЕООД за обект №3“, за който 

обект участникът е подал оферта.  

 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 №3 за информираност и съгласие за обработване на лични данни по образец – 

1бр, оригинал; 

- Декларация №4 по образец –  1 бр, оригинал; 

- Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение ...“ – 1бр. 

Трима членове на комисията подписаха плика на участника, обозначен с надпис „Ценово 

предложение ...“ и го отделиха настрана.  

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

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

14.02.2022 г. и установи, че Участник 1: „Меги транс 2008“ ЕООД, е внесъл гаранция за участие за 

обект №3 в размер на 2236,90 лв. /две хиляди двеста тридесет и шест лева и деветдесет стотинки/ на 

14.02.2022 г. 

 Участник 2: „Лес транс 90“ ЕООД – гр. Върбица  

 Участникът е подал запечатана в непрозрачен плик оферта под вх. № 366 на 14.02.2022 г. за 

обект №1, обект №2 и обект № 3, като върху плика е посочил: име на участника, номер на обектите, 

адрес за кореспонденция, телефонен номер. 

 Трима членове на комисията подписаха плика на участника. Член на комисията отвори плика 

с документация на участника и извади представената от участника документация, ведно с три броя 

по-малки пликове с надписи: „Ценово предложение от „Лес транс 90“ ЕООД за обект №1“,  „Ценово  
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предложение от „Лес транс 90“ ЕООД за обект №2“  и „Ценово предложение от „Лес транс 90“ 

ЕООД за обект №3“, за които обекти участникът е подал оферта.  

 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 №3 за информираност и съгласие за обработване на лични данни по образец – 

1бр, оригинал; 

- Декларация №4 по образец –  1 бр, оригинал; 

- Запечатани непрозрачени пликове с надписи: „Ценово предложение...“ – 3бр. 

Трима членове на комисията подписаха трите плика на участника, обозначени с надписи 

Ценово предложение ...“,  и ги отделиха настрана.  

Комисията извърши служебна проверка за постъпили гаранции за участие от участника за обект 

№1, обект №2 и обект № 3 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на 

работния ден на 14.02.2022 г. и установи, че Участник 2: „Лес транс 90“ ЕООД, е внесъл гаранции за 

участие за: 

-  обект №1 в размер на 2236,90 лв. /две хиляди двеста тридесет и шест лева и деветдесет 

стотинки/ на 14.02.2022 г. 

- обект №2 в размер на 2236,90 лв. /две хиляди двеста тридесет и шест лева и деветдесет 

стотинки/ на 14.02.2022 г. 

- обект № 3 в размер на 2236,90 лв. /две хиляди двеста тридесет и шест лева и деветдесет 

стотинки/ на 14.02.2022 г. 

 Участник 3: „Едис транс“ ЕООД – гр. Върбица  

 Участникът е подал запечатана в непрозрачен плик оферта под вх. № 367 на 14.02.2022 г. за 

обект № 2, като върху плика е посочил: име на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, 

телефонен номер и адрес на електронна поща. 

 Трима членове на комисията подписаха плика на участника. Член на комисията отвори плика 

с документация на участника и извади представената от участника документация, ведно с един по-

малък плик с надпис: „Ценово предложение от „Едис транс“ ЕООД“, за който обект участникът е 

подал оферта.  

 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 №3 за информираност и съгласие за обработване на лични данни по образец – 

1бр, оригинал; 

- Декларация №4 по образец –  1 бр, оригинал; 

- Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение ..“ – 1бр. 

- Платежно нареждане – 1бр. 

Трима членове на комисията подписаха плика на участника, обозначен с надпис „Ценово 

предложение ...“ и го отделиха настрана.  

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

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

14.02.2022 г. и установи, че Участник 3: „Едис транс“ ЕООД, е внесъл гаранция за участие за обект  

№2 в размер на 2236,90 лв. /две хиляди двеста тридесет и шест лева и деветдесет стотинки/ на 

13.02.2022 г. 

 Участник 4: „Герила 2012“ ЕООД - гр. Върбица 
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 Участникът е подал запечатана в непрозрачен плик оферта под вх. № 368 на 14.02.2022 г. за 

обект № 1, като върху плика е посочил: име на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, 

телефонен номер и адрес на електронна поща. 

 Трима членове на комисията подписаха плика на участника. Член на комисията отвори плика 

с документация на участника и извади представената от участника документация, ведно с един по-

малък плик с надпис: „Ценово предложение „Герила 2012“ ЕООД обект №1“, за който обект 

участникът е подал оферта.  

 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 №3 за информираност и съгласие за обработване на лични данни по образец – 

1бр, оригинал; 

- Декларация №4 по образец –  1 бр, оригинал; 

- Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение ...“ – 1бр. 

Трима членове на комисията подписаха плика на участника, обозначен с надпис „Ценово 

предложение ...“ и го отделиха настрана.  

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

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

14.02.2022 г. и установи, че Участник 4: „Герила 2012“ ЕООД, е внесъл гаранция за участие за обект 

№1 в размер на 2236,90 лв. /две хиляди двеста тридесет и шест лева и деветдесет стотинки/ на 

14.02.2022 г. 

 В хода на проверката на документите на участниците, бе повдигат въпрос от управителя на 

Участник 4: „Герила 2012“ ЕООД дали Участник 2: „Лес транс 90“ ЕООД отговаря на условията на 

чл. 18, ал. 1, т. 1 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, а именно дали Участник 2: „Лес транс 90“ ЕООД притежава удостоверение за регистрация 

в публичния регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ за съответната дейност. Комисията приема, че 

въпросът не е относим към настоящата процедура, тъй като същата е с предмет: „Товарене, 

транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове до адреса на лица, закупили 

дървесина от ТП „ДГС Върбица“, натоварена на превозно средство“ и представлява възлагане на 

дейности по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредбата и съгласно текста на чл. 18, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата попада сред изключенията по чл. 11, ал. 2, т. 3 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. Отделно и в документацията за участие не е 

поставено изискване участниците да посочват номер на удостоверение за регистрация на участника в 

публичния регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ. 

 Предвид гореизложеното комисията единодушно взе: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ   

1.1. допуска Участник 1: „Меги транс 2008“ ЕООД – с. Тушовица, до следващия етап на 

процедурата - отваряне на ценовите оферти за обект № 3; 

1.2. допуска Участник 2: „Лес транс 90“ ЕООД – гр. Върбица, до следващия етап на 

процедурата - отваряне на ценовите оферти за обект №1, обект№2 и  обект № 3; 

1.3. допуска Участник 3: „Едис транс“ ЕООД – гр. Върбица, до следващия етап на процедурата - 

отваряне на ценовите оферти за обект № 2; 

1.4. допуска Участник 4: „Герила 2012“ ЕООД - гр. Върбица, до следващия етап на процедурата 

- отваряне на ценовите оферти за обект № 1; 
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 С това комисията приключи с първия етап на процедурата. 

  

 Комисията пристъпи към втория етап на процедурата – отваряне на ценовите оферти на 

участниците. 

  

 Участник 1: „Меги транс 2008“ ЕООД – с. Тушовица    

 Участникът е представил оферта за обект №3, като за извършване на услугите в обект №3 

предлага:  

Обект 

№: 
Вид дейност: 

Мерна 

единица: 

Прогнозни 

количества 

дървесина: 

Предлагана 

единична 

цена в лв. 

без вкл. 

ДДС:  

Обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС: 

3 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

до 10 км. вкл. 
м3 366,0 36,00 13176,00 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

от 10 до 20 км. вкл. 
м3 367,0 41,00 15047,00 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

над 20 км.  
м3 367,0 45,00 16515,00 

Предлагана обща стойност за обекта в лв. без ДДС: 1100   44 738,00 

  Предложените единични цени и предложената обща цена за услугите не надвишават 

обявените от Възложителя пределни стойности. При проверката комисията не установи грешки и 

неточности при пресмятането и изписването на сумите. 

  

 Участник 2: „Лес транс 90“ ЕООД – гр. Върбица  

 Участникът е представил оферта за обект №1, обект №2 и обект №3, като за извършване на 

услугите в изброените обекти предлага:  

Обект 

№: 
Вид дейност: 

Мерна 

единица: 

Прогнозни 

количества 

дървесина: 

Предлагана 

единична 

цена в лв. 

без вкл. 

ДДС:  

Обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС: 

1 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

до 10 км. вкл. 
м3 366,0 35,49 12989,34 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

от 10 до 20 км. вкл. 
м3 367,0 40,49 14859,83 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

над 20 км.  
м3 367,0 44,49 16327,83 

Предлагана обща стойност за обекта в лв. без ДДС: 1100   44 117,00 

 Предложените единични цени и предложената обща цена за услугите не надвишават 

обявените от Възложителя пределни стойности. При проверката комисията установи аритметична 

грешка при сборуване на общата стойност на обекта. Правилно са изчислени и изписани единичните 

цени по прогнозните количества, но погрешно вместо 44 177,00 лв е изписана 44 117,00 лв. като 

обща стойност за обекта. Така посочената обща стойност за обекта не опорочава посочените 

единични цени и сбора на прогнозните количества по единичните цени, поради което комисията при 

класирането взема предвид правилно изчислената обща стойност за обекта, а именно  44 177,00 лв 

без вкл. ДДС. 
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Обект 

№: 
Вид дейност: 

Мерна 

единица: 

Прогнозни 

количества 

дървесина: 

Предлагана 

единична 

цена в лв. 

без вкл. 

ДДС:  

Обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС: 

2 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

до 10 км. вкл. 
м3 366,0 35,49 12989,34 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

от 10 до 20 км. вкл. 
м3 367,0 40,49 14859,83 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

над 20 км.  
м3 367,0 44,49 16327,83 

Предлагана обща стойност за обекта в лв. без ДДС: 1100   44 117,00 

 Предложените единични цени и предложената обща цена за услугите не надвишават 

обявените от Възложителя пределни стойности. При проверката комисията установи аритметична 

грешка при сборуване на общата стойност на обекта. Правилно са изчислени и изписани единичните 

цени по прогнозните количества, но погрешно вместо 44 177,00 лв е изписана 44 117,00 лв. като 

обща стойност за обекта. Така посочената обща стойност за обекта не опорочава посочените 

единични цени и сбора на прогнозните количества по единичните цени, поради което комисията при 

класирането взема предвид правилно изчислената обща стойност за обекта, а именно  44 177,00 лв 

без вкл. ДДС. 

 

Обект 

№: 
Вид дейност: 

Мерна 

единица: 

Прогнозни 

количества 

дървесина: 

Предлагана 

единична 

цена в лв. 

без вкл. 

ДДС:  

Обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС: 

3 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

до 10 км. вкл. 
м3 366,0 35,49 12989,34 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

от 10 до 20 км. вкл. 
м3 367,0 40,49 14859,83 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

над 20 км.  
м3 367,0 44,49 16327,83 

Предлагана обща стойност за обекта в лв. без ДДС: 1100   44 117,00 

 Предложените единични цени и предложената обща цена за услугите не надвишават 

обявените от Възложителя пределни стойности. При проверката комисията установи аритметична 

грешка при сборуване на общата стойност на обекта. Правилно са изчислени и изписани единичните 

цени по прогнозните количества, но погрешно вместо 44 177,00 лв е изписана 44 117,00 лв. като 

обща стойност за обекта. Така посочената обща стойност за обекта не опорочава посочените 

единични цени и сбора на прогнозните количества по единичните цени, поради което комисията при 

класирането взема предвид правилно изчислената обща стойност за обекта, а именно  44 177,00 лв 

без вкл. ДДС. 

 

 Участник 3: „Едис транс“ ЕООД – гр. Върбица  

 Участникът е представил оферта за обект №2, като за извършване на услугите в обект №2 

предлага:  

Обект 

№: 
Вид дейност: 

Мерна 

единица: 

Прогнозни 

количества 

Предлагана 

единична 

Обща 

стойност в 



        МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

        СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
          ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА” 

 
гр. Върбица , ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

дървесина: цена в лв. 

без вкл. 

ДДС:  

лв. без вкл. 

ДДС: 

 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

до 10 км. вкл. 
м3 366,0 35,00 12810,00 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

от 10 до 20 км. вкл. 
м3 367,0 40,00 14680,00 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

над 20 км.  
м3 367,0 44,00 16148,00 

Предлагана обща стойност за обекта в лв. без ДДС: 1100   43 638,00 

 Предложените единични цени и предложената обща цена за услугите не надвишават 

обявените от Възложителя пределни стойности. При проверката комисията не установи грешки и 

неточности при пресмятането и изписването на сумите. 

 

 Участник 4: „Герила 2012“ ЕООД - гр. Върбица 

 Участникът е представил оферта за обект №1, като за извършване на услугите в обект №1 

предлага:  

Обект 

№: 
Вид дейност: 

Мерна 

единица: 

Прогнозни 

количества 

дървесина: 

Предлагана 

единична 

цена в лв. 

без вкл. 

ДДС:  

Обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС: 

1 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

до 10 км. вкл. 
м3 366,0 35,50 12993,00 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

от 10 до 20 км. вкл. 
м3 367,0 40,50 14863,50 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

над 20 км.  
м3 367,0 44,50 16331,50 

Предлагана обща стойност за обекта в лв. без ДДС: 1100   44 188,00 

  Предложените единични цени и предложената обща цена за услугите не надвишават 

обявените от Възложителя пределни стойности. При проверката комисията не установи грешки и 

неточности при пресмятането и изписването на сумите. 

 

 Предвид горното и съгласно обявения в документацията критерий за оценка - предложена 

най-ниска крайна цена общо за обекта в български лева, без включен данък върху добавената 

стойност (ДДС), Комисията на основание чл. 22, ал.13 от Наредбата обявява следното класиране: 

 

 за ОБЕКТ №1:  

 На първо място класира Участник 2: „Лес транс 90“ ЕООД – гр. Върбица с ЕИК: 206423062, 

със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен, ул. „Лиляна 

Димитрова“ № 5, представлявано от управителя – Х.М.Х., представил оферта в размер на 44 177,00 

лв. при следните единични цени за изпълнение на дейностите по Обект № 1: 

Вид дейност: Мерна 

единица: 

Прогнозни 

количества 

дървесина: 

Предлагана 

единична цена в 

лв. без вкл. ДДС: 

Обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС: 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

до 10 км. вкл. 

 

м3 

366,0 35,49 12989,34 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

от 10 до 20 км. вкл. 

м3 367,0 40,49 14859,83 



        МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
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Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

над 20 км. 

м3 367,0 44,49 16327,83 

           

На второ място класира Участник 4: „Герила 2012“ ЕООД - гр. Върбица, с ЕИК: 202129184, 

със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен, ул. „Милан Борисов“ 

№ 13, представлявано  от управителя - Радослав Добрев Чалъков, представил оферта в размер на 44 

188,00 лв. при следните единични цени за изпълнение на дейностите по Обект № 1: 

Вид дейност: 
Мерна 

единица: 

Прогнозни 

количества 

дървесина: 

Предлагана 

единична цена в 

лв. без вкл. ДДС:  

Обща 

стойност в лв. 

без вкл. ДДС: 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

до 10 км. вкл. 
м3 366,0 35,50 12993,00 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

от 10 до 20 км. вкл. 
м3 367,0 40,50 14863,50 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента 

над 20 км.  
м3 367,0 44,50 16331,50 

 

 за ОБЕКТ 2: 

 На първо място класира Участник 3: „Едис транс“ ЕООД – гр. Върбица с ЕИК: 205710326, 

със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен, ул. „Ал. 

Стамболийски“ № 82, представлявано от управителя си Н.Н.А., представил оферта в размер на 43 

638,00 лв. при следните единични цени за изпълнение на дейностите по Обект № 2: 

Вид дейност: 
Мерна 

единица: 

Прогнозни 

количества 

дървесина: 

Предлагана 

единична 

цена в лв. без 

вкл. ДДС:  

Обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС: 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента до 10 

км. вкл. 
м3 366,0 35,00 12810,00 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента от 10 

до 20 км. вкл. 
м3 367,0 40,00 14680,00 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента над 

20 км.  
м3 367,0 44,00 16148,00 

 

 На второ място класира Участник 2: „Лес транс 90“ ЕООД – гр. Върбица с ЕИК: 206423062, 

със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен, ул. „Лиляна 

Димитрова“ № 5, представлявано от управителя – Х.М.Х., представил оферта в размер на 44 177,00 

лв. при следните единични цени за изпълнение на дейностите по Обект № 2: 
Вид дейност: Мерна 

единица: 

Прогнозни 

количества 

дървесина: 

Предлагана 

единична цена 

в лв. без вкл. 

ДДС: 

Обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС: 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента до 10 

км. вкл. 

 

м3 

366,0 35,49 12989,34 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента от 10 до 

20 км. вкл. 

м3 367,0 40,49 14859,83 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента над 20 км. м3 367,0 44,49 16327,83 

 

 за ОБЕКТ 3: 



        МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

        СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
          ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА” 

 
гр. Върбица , ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 На първо място класира Участник 2: „Лес транс 90“ ЕООД – гр. Върбица с ЕИК: 206423062, 

със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен, ул. „Лиляна 

Димитрова“ № 5, представлявано от управителя – Х.М.Х., представил оферта в размер на 44 177,00 

лв. при следните единични цени за изпълнение на дейностите по Обект № 3: 
Вид дейност: Мерна 

единица: 

Прогнозни 

количества 

дървесина: 

Предлагана 

единична цена 

в лв. без вкл. 

ДДС: 

Обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС: 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента до 10 

км. вкл. 

 

м3 

366,0 35,49 12989,34 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента от 10 

до 20 км. вкл. 

м3 367,0 40,49 14859,83 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента над 20 

км. 

м3 367,0 44,49 16327,83 

           

На второ място класира Участник 1: „Меги транс 2008“ ЕООД – с. Тушовица с ЕИК: 

200236853, със седалище и адрес на управление: с. Тушовица, общ. Върбица, обл. Шумен, ул. „Васил 

Левски“ № 1, представлявано от управителя – Н.Н.Б., представил оферта в размер на 44 738,00 лв. 

при следните единични цени за изпълнение на дейностите по Обект № 3: 

Вид дейност: 
Мерна 

единица: 

Прогнозни 

количества 

дървесина: 

Предлагана 

единична цена 

в лв. без вкл. 

ДДС:  

Обща 

стойност в 

лв. без вкл. 

ДДС: 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента до 10 

км. вкл. 
м3 366,0 36,00 13176,00 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента от 10 

до 20 км. вкл. 
м3 367,0 41,00 15047,00 

Транспорт на дърва за горене до адрес на клиента над 

20 км.  
м3 367,0 45,00 16515,00 

 

От участие в процедурата няма отстранени участници. 

След обявяване на горната класация, комисията обяви за приключила процедурата за Обекти 

№ 1, №2 и № 3 и на процедурата като цяло. 

С това действие комисията приключи работата си. 

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

процедурата. 

 

  Комисия: 

 

   1………П…………. 

 

   2………П…………. 

 

   3………П…………. 

 

    
 


