
 

                 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО                        
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  

               ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА”  
 

Адрес: гр. Върбица, ПК 9870, ул. ”Септ. въстание“ №133,тел.05391/2106, e-mail:dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

          
        У Т ВЪ Р Д И Л :  

                     ……П …… .  

         ….чл. 59 от ЗЗЛД…. 

                Директор на ТП „ДГС Върбица“ 

                                     дата: 18.04.2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

 по чл. 26, ал. 4  във вр. с чл. 72, ал. 1, ал. 2, т. 4 и 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 
 

Днес, 18.04.2022 г., в 10:00 часа, комисията, назначена със Заповед № 112 от 18.04.2022 г. 

на директора на ТП „ДГС Върбица“ в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. ….чл. 59 от ЗЗЛД….–зам. директор при ТП ,,ДГС Върбица”;         

ЧЛЕНОВЕ: 1. ….чл. 59 от ЗЗЛД….–експерт ОП при ТП ,,ДГС Върбица”; 

                       2. ….чл. 59 от ЗЗЛД….– счетоводител при ТП ,,ДГС Върбица”;  

се събра в служебния кабинет на заместник-директора на ТП „ДГС Върбица“, находящ се в 

административната сграда на ТП „ДГС Върбица на адрес: гр. Върбица, ул. „Септемврийско 

въстание“ № 133, за да проведе договаряне по чл. 72, ал. 1 във вр. с ал. 2, т.4 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 

(„НУРВИДГТ“) при условията и по реда на чл. 25, ал. 6 - 8 и чл. 26 от НУРВИДГТ с предмет: 

„Продажба на добита дървесина намираща се на временен склад, за обект №1 – ПД - 

отдели: 74 „к“, 167 „а“, 198 „и“, 219 „е“, 245 „е“ от ДГТ на ТП ДГС ,,Върбица“ с общо 

количество от 122,83 пл. куб. м дървесина“. 

 Обект №1 – ПД - отдели: 74 „к“, 167 „а“, 198 „и“, 219 „е“, 245 „е“ от ДГТ на ТП ДГС 

,,Върбица“ с общо прогнозно количество от 122,83 пл. м3, начална цена в размер на 25 365,38 

лв.  без вкл. ДДС и гаранция за участие в размер на 1 268,26 лв; 

Процедурата – договаряне по чл. 72, ал. 1 във вр. с ал. 2, т. 4 от НУРВИДГТ, е открита със 

Заповед № 101/11.04.2022 г., като на същия ден е публикувана цялата документация в нарочно 

електронно досие в интернет страниците на Продавача – ТП „ДГС Върбица“ и СИДП ДП 

Шумен.   

Спазен е срокът по чл. 72, ал. 4 от НУРВИДГТ за обявяване на поканата чрез 

публикуване в интернет страниците на ТП „ДГС Върбица“ и „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП, като екземпляр от същата е поставена и на информационното табло в 

административната сграда на ТП „ДГС Върбица“.   

Съгласно входящия регистър на офертите, Комисията констатира, че в срока, указан със 

Заповед № 101/11.04.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Върбица“, е постъпила следната оферта: 

 

Ред Входящ № Наименование на кандидата 
Обект, за който 

подава оферта 
Дата на 

подаване 

Час на 

подаване 



1. 821 „Трансфорес – 74“ ЕООД №1-ПД 15.04.2022 13:01 

 

При откриване на процедурата в 10:00 часа присъстват всички членове на комисията. 

Присъства и: 

За кандидат № 1 – „Трансфорес – 74“ ЕООД – депозирало оферта за участие в срок, Хасан 

Османов Хюсеинов – управител; 

Присъстващото на откритото заседание лице се записа в присъствен лист, който е 

неразделна част от документацията на процедурата. 

Председателят и членовете на комисията, назначени със Заповед № 112 от 18.04.2022 г., 

след запознаване с регистъра за постъпилите оферти, попълниха декларации по чл. 25, ал. 8 във 

вр. с чл. 72, ал. 6 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.  

Комисията извърши служебна проверка на Актуалното състояние на кандидат № 1– 

„Трансфорес – 74“ ЕООД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като приложи 

разпечатка с данните на  кандидата към документацията на процедурата.  

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от 

регистрирания кандидат по посочената в документацията за участие банкова сметка на ТП 

„ДГС Върбица“ в срока, указан в заповедта за откриване на процедурата, като приложи 

извлечение по сметката към документацията на процедурата: 

- на 15.04.2022г. за обект № 1-ПД от кандидат № 1–„Трансфорес–74“ ЕООД – 1 268,26 лв; 

Комисията като провери самоличността на явилия се представител на кандидат № 1 –

Хасан Османов Хюсеинов и  представителната му власт и като се увери, че всичко е редовно, 

пристъпи към първия етап на процедурата, който включва отваряне на офертите, 

разглеждане на представените документи и допускане до/отстраняване от участие; 

 

I. Председателят на комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на депозираните 

оферти по реда на тяхното постъпване. 

 1.1. Плик - с входящ № 821 / 15.04.2022 г., е депозиран от управителя на „Трансфорес – 

74“ ЕООД. Документите са поставени в запечатан, непрозрачен плик, който е с ненарушена 

цялост, като същият е надписан съобразно условията за провеждане на договарянето.  

Председателят обявява документите, съдържащи се в този плик: 

Кандидат № 1 - „Трансфорес – 74“ ЕООД: 

1. Заявление за участие - по образец, в оригинал, подписано и подпечатано от кандидата – 

1 брой;  

2. Декларация № 1 по чл. 58, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТ – по образец, в оригинал, 

подписана и подпечатана от кандидата – 1 брой;  

3. Декларация № 2 – по образец, в оригинал, подписана и подпечатана от кандидата – 1 

брой; 

4. Декларация № 3 за информираност и съгласие за обработване на лични данни - по 

образец, в оригинал, подписана и подпечатана от кандидата –1 брой;  

5. Запечатан плик с надпис „Ценово предложение за обект 1-ПД“ – 1 брой; 

 

Комисията след обстоен преглед на приложените документи установи, че Кандидат № 1 – 

„Трансфорес – 74“ ЕООД, е представил всички изискуеми документи за участие за обекта, 

поради което единодушно взе 
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1: 

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

отваряне и разглеждане на ценовите оферти за обект №1 – ПД,  провеждане на закрити 

преговори поотделно със всеки един от допуснатите участници по представеното от тях 

първоначално предложение по критериите за оценка и класация и приемане на окончателно 

предложение по критериите за оценка и класация. 



 

С отварянето и разглеждането на документите за участие на регистрираните и 

присъстващи на договарянето кандидати приключи първият етап на процедурата. 

Няма отстранени участници.  

II. Комисията пристъпи към провеждане на втория етап на процедурата - Провеждане на 

закрити преговори поотделно с всеки един от допуснатите участници по представеното от тях 

първоначално предложение по критериите за оценка и класация и приемане на окончателно 

предложение по критериите за оценка и класация. 

Преговорите с участниците се провеждат по реда на подаване на документите за участие. 

За обект №1-ПД участва и е допуснат единствено кандидат № 1 – „Трансфорес – 74“ 

ЕООД, поради което Комисията пристъпи към отворяне на ценовото предложение на кандидат 

№1 –„Трансфорес – 74“ и провеждане на  договаряне относно предложената от кандидата цена. 

Няма други подали оферта кандидати. 

Няма отстранени от участие кандидати. 

Съгласно чл. 26, ал. 4, изречение второ от НУРВИДГТ направените предложения и 

постигнатите договорености с кандидата са описани в отделен протокол, който е подписан от 

членовете на комисията и от представляващия кандидата, като този отделен протокол е 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

III. След приключването на етапа по договаряне, комисията пристъпи към третия и 

последен етап на процедурата -  оценка и класиране на окончателните оферти;  
Комисията в закрито заседание, извърши оценка и класация на окончателните оферти на 

съответните кандидати на база предварително обявения критерий за оценка на предложенията 

–  „предложена най-висока ОБЩА крайна цена общо за обекта в български лева, без включен 

данък върху добавената стойност (ДДС)“. На първо място се класира окончателната оферта на 

кандидата, предложил най-висока обща цена.  

С  оглед гореизложеното комисията единодушно прие:  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ 2: 
За обект № 1-ПД на първо място класира и определя за купувач на добитата дървесина, 

намираща се на временен склад в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“, кандидат № 1 – 

„Трансфорес – 74“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Крайгорци, ул. „Георги 

Димитров“ №16, обл. Шумен, ЕИК 127632192, представлявано на процедурата от Х.О.Х. – 

управител, при предложена обща крайна цена от 25 365,38 лв. /двадесет и пет хиляди триста 

шестдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/ без вкл. ДДС.  

На второ място няма класиран кандидат поради липса на подадени оферти. 

Няма отстранени от участие за обект № 1 – ПД кандидати. 

 

 В открито заседание от 10:30  часа, председателят на комисията съобщи резултатите от 

проведените преговори и класацията на окончателните оферти на участниците в процедурата: 

Кандидат № 1 – „Трансфорес – 74“ ЕООД чрез Х.О.Х. – управител, е класиран на първо място 

и обявен за купувач на прогнозните количества добита дървесина от обект №1-ПД; 

 С това приключи работата на комисията и председателят закри заседанието. 

Настоящия протокол се състави в един екземпляр, съдържа 3 /три/ страници и се предаде 

ведно с цялата документация на директора на ТП „ДГС  Върбица “ за утвърждаване. 

 

Приложение: 

1. Протокол № 1.1.; 

 

КОМИСИЯ : 

Председател :  ...........П.................. 

 

Членове: ...................П.................... 

 

   ........... ......П..................... 


