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       МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  

           СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  

                ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА”  
 

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

 

                           

                                                                            Утвърдил: ...П... 

...чл.59 от ЗЗЛД… 

Директор на „ТП ДГС Върбица“ 

 

 Дата 19.07.2022 г. 

 

            П РО Т ОКОЛ  

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, 18.07.2022 г., комисията, назначена със Заповед № 236/18.07.2022 г. на Директора 

на ТП „ДГС Върбица” в състав: 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  инж. ...чл.59 от ЗЗЛД…– зам. директор на ТП „ДГС Върбица“ 

            ЧЛЕНОВЕ: 

             ...чл.59 от ЗЗЛД…– експерт ОП на ТП „ДГС Върбица“ 

   ...чл.59 от ЗЗЛД…– технически сътрудник на ТП „ДГС Върбица“ 

в изпълнение на горепосочената заповед, 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 и 

т.3 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: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, 

товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, разположени в 

горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС Върбица“ от годишния план за 

ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на 

дървесина“, обекти: 

 № 2220 oтдели: 12 „ж“, 103 „а“, 103 „д“, с общо прогнозно количество дървесина – 937 

пл. м3;  

 № 2221 oтдели: 56 „г“, 107 „з“, с общо прогнозно количество дървесина – 677 пл. м3; 

 № 2222 oтдели: 67 „е“, 161 „б“, с общо прогнозно количество дървесина – 746 пл. м3; 

 № 2223 oтдели: 103 „б“, 103 „в“, 103 „г“, 149 „д“, 155 „г“, с общо прогнозно количество 

дървесина – 776 пл. м3; 

 № 2224 oтдели: 231 „а“, с общо прогнозно количество дървесина – 1664 пл. м3; 

 № 2225 oтдели: 233 „г“, с общо прогнозно количество дървесина – 939 пл. м3; 

 № 2226 oтдели: 240 „с“, 240 „т“, с общо прогнозно количество дървесина – 866 пл. м3; 

Процедурата е открита със Заповед № 219/30.06.2022 г. на Директора на ТП „ДГС 

Върбица“ и се провежда 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. 

Присъстваха всички членове на комисията.  

            Съобщено бе, че се прилагат разпоредбите на Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
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собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана по-долу 

за краткост Наредбата) и условията, съгласно конкурсната документация.  

 Комисията установи, че Заповедта за откриване на конкурса и документацията за 

участие са публикувани на интернет страниците на ТП „ДГС Върбица“ и „СИДП ДП“, гр. 

Шумен. 

        Съгласно регистъра на офертите, комисията установи, че към изтичане на крайния 

срок за депозиране на оферти – 16,00 часа на 15.07.2022 г., в деловодството на ТП „ДГС 

Върбица” са регистрирани оферти от седем участници, както следва: 

Пореден 

№ 

Входящ 

№ на 

оферта 

Наименование на 

участника 

Дата и час на 

депозиране на офертата 

Обект, за който се 

депозира оферта 

1 1813 „Хема груп“ ООД 15.07.2022 г. / 11:08 ч. 2220, 2226 

2 1817 „Едис транс“ ЕООД  15.07.2022 г. / 13:52 ч. 2220 

3 1818 „Трансфорес-74“ ЕООД  15.07.2022 г. / 14:01 ч. 2224, 2226 

4 1819 „Герила 2012“ ЕООД 15.07.2022 г. / 14:22 ч. 2221, 2223 

5 1820 „Меги транс 2008“ ЕООД   15.07.2022 г. / 14:33 ч. 2225 

6 1821 „Енгин 2015“ ЕООД 15.07.2022 г. / 15:20 ч. 2222 

7 1823 „Инка“ ЕООД   15.07.2022 г. / 15:54 ч. 2226 

Всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 21, ал. 6 от Наредбата. 

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

присъстващите на откритото заседание представители на участниците, а именно:  
За „Хема груп“ ООД – в залата не присъства представител; 

За „Едис транс“ ЕООД – ...чл.59 от ЗЗЛД…– управител; 

За „Трансфорес-74“ ЕООД – в залата не присъства представител; 

За „Герила 2012“ ЕООД– ...чл.59 от ЗЗЛД…– управител; 

За „Меги транс 2008“ ЕООД  – ...чл.59 от ЗЗЛД…– управител; 

За „Енгин 2015“ ЕООД – ...чл.59 от ЗЗЛД…– управител; 

За „Инка“ ЕООД  – ...чл.59 от ЗЗЛД…– управител; 

Всички лица, присъстващи на откритото заседание, се вписаха в присъствения лист, 

който е неразделна част от документацията на процедурата. 

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата комисията пристъпи към първия етап на открития 

конкурс – отваряне на офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, и установи 

следното:  

В общия плик на Участник №1: „Хема груп“ ООД –  със седалище и адрес на 

управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано заедно и поотделно от управителите – ...чл.59 от 

ЗЗЛД… и ...чл.59 от ЗЗЛД…, се установи наличието на следните документи: 

1. Заявление за участие за Обекти № 2220 и №2226; 

2. Декларация № 1 в оригинал (по образец), удостоверяваща обстоятелствата по чл. 

18, ал. 1, т. 3, б. „а-и“ 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, подписана от представляващия съответния търговец – 2 бр.; 

  3. Декларация образец № 3 в оригинал (по образец) за изразено съгласие и 

доброволно предоставяне за обработване на лични данни,  съгласно изискванията на ЗЗЛД, 

подписана от представляващите съответния търговец – 2 бр.; 

  4. Декларация образец №4 в оригинал (по образец) – за изпълнение на изискванията, 

поставени от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 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, а именно: 

търговецът да няма задържана гаранция, поради извършен едностранен отказ да сключи 

договор по реда на провеждане на процедурата, по която е определен за изпълнител или да 

няма задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за 

възлагане и/или покупко-продажба на дървесина по процедури, проведени по реда на:  чл.10, 

ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП – 2 бр.; 



  ПРЕПИС! 

  5. Пликове с надпис „Ценово предложение“ за Обекти № 2220 и №2226;    

 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от Участник 

№1 за обекти №2220 и №2226 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок 

до края на работния ден на 15.07.2022 г. и установи, че Участник №1 „Хема груп“ ООД е 

внесъл гаранции за участие за: 

 обект №2220 в размер на 2 659.50 лв. /две хиляди шестстотин петдесет и девет 

лева и петдесет стотинки/; 

 обект №2226 в размер на 2 648.30 лв. /две хиляди шестстотин четиридесет и 

осем лева и тридесет стотинки/; 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние на Участник №1 в 

Търговския регистър, както и в публичните регистри на ИАГ по чл. 235 и чл.241 от Закона за 

горите, като приложи разпечатани копия от справките към документацията на процедурата. 

 

В общия плик на Участник №2: „Едис транс“ ЕООД –  със седалище и адрес на 

управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от управителя – ...чл.59 от ЗЗЛД…, се установи 

наличието на следните документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2220; 

2. Декларация № 1 в оригинал (по образец), удостоверяваща обстоятелствата по чл. 

18, ал. 1, т. 3, б. „а-и“ 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, подписана от представляващия съответния търговец – 1 бр.; 

  3. Декларация образец № 3 в оригинал (по образец) за изразено съгласие и 

доброволно предоставяне за обработване на лични данни,  съгласно изискванията на ЗЗЛД, 

подписана от представляващите съответния търговец – 1 бр.; 

  4. Декларация образец №4 в оригинал (по образец) – за изпълнение на изискванията, 

поставени от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 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, а именно: 

търговецът да няма задържана гаранция, поради извършен едностранен отказ да сключи 

договор по реда на провеждане на процедурата, по която е определен за изпълнител или да 

няма задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за 

възлагане и/или покупко-продажба на дървесина по процедури, проведени по реда на:  чл.10, 

ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП – 1 бр.; 

5. Платежно нареждане за извършен банков превод – 1 бр.; 

  6. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2220;    

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от Участник 

№2 за обект №2220 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на 

работния ден на 15.07.2022 г. и установи, че Участник №2 „Едис транс“ ЕООД е внесъл 

гаранции за участие за: 

 обект №2220 в размер на 2 659.50 лв. /две хиляди шестстотин петдесет и девет 

лева и петдесет стотинки/; 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние на Участник №2 в 

Търговския регистър, както и в публичните регистри на ИАГ по чл. 235 и чл.241 от Закона за 

горите, като приложи разпечатани копия от справките към документацията на процедурата. 

 

В общия плик на Участник №3: „Трансфорес-74“ ЕООД –  със седалище и адрес на 

управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от управителя – ...чл.59 от ЗЗЛД…, се установи 

наличието на следните документи: 

1. Заявление за участие за Обекти № 2224 и №2226; 

2. Декларация № 1 в оригинал (по образец), удостоверяваща обстоятелствата по чл. 

18, ал. 1, т. 3, б. „а-и“ от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности 
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в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, подписана от представляващия съответния търговец – 1 бр.; 

  3. Декларация образец № 3 в оригинал (по образец) за изразено съгласие и 

доброволно предоставяне за обработване на лични данни,  съгласно изискванията на ЗЗЛД, 

подписана от представляващите съответния търговец- 1 бр.; 

  4. Декларация образец №4 в оригинал (по образец) – за изпълнение на изискванията, 

поставени от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 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, а именно: 

търговецът да няма задържана гаранция, поради извършен едностранен отказ да сключи 

договор по реда на провеждане на процедурата, по която е определен за изпълнител или да 

няма задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за 

възлагане и/или покупко-продажба на дървесина по процедури проведени по реда на:  чл.10, 

ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП – 1 бр.; 

  5. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2224; 

 

В общия плик на Участник №3: „Трансфорес-74“ ЕООД, съгласно така депозираната 

оферта, посоченото в заявлението и внесената гаранция за участие, не беше открит плик с 

надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2226. 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от Участник 

№3 за обект №2224 и №2226 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до 

края на работния ден на 15.07.2022 г. и установи, че Участник №3: „Трансфорес-74“ ЕООД е 

внесъл гаранции за участие за: 

 обект №2224 в размер на 5 211.80 лв. /пет хиляди двеста и единадесет лева и 

осемдесет стотинки/; 

 обект №2226 в размер на 2 648.30 лв. /две хиляди шестстотин четиридесет и осем 

лева и тридесет стотинки/; 

 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние на Участник №3 в 

Търговския регистър, както и в публичните регистри на ИАГ по чл. 235 и чл.241 от Закона за 

горите, като приложи разпечатани копия от справките към документацията на процедурата. 

 

В общия плик на Участник №4: „Герила 2012“ ЕООД – със седалище и адрес на 

управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от ...чл.59 от ЗЗЛД…в качеството му на управител, се 

установи наличието на следните документи: 

1. Заявление за участие за Обекти № 2221 и №2223; 

2. Декларация № 1 в оригинал (по образец), удостоверяваща обстоятелствата по чл. 

18, ал. 1, т. 3, б. „а-и“ 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, подписана от представляващия съответния търговец – 1 бр.; 

  3. Декларация образец № 3 в оригинал (по образец) за изразено съгласие и 

доброволно предоставяне за обработване на лични данни,  съгласно изискванията на ЗЗЛД, 

подписана от представляващите съответния търговец – 1 бр.; 

  4. Декларация образец №4 в оригинал (по образец) – за изпълнение на изискванията, 

поставени от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 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, а именно: 

търговецът да няма задържана гаранция, поради извършен едностранен отказ да сключи 

договор по реда на провеждане на процедурата, по която е определен за изпълнител или да 

няма задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за 

възлагане и/или покупко-продажба на дървесина по процедури проведени по реда на:  чл.10, 

ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП – 1 бр.; 

  5. Пликове с надпис „Ценово предложение“ за Обекти № 2221 и №2223; 



  ПРЕПИС! 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от Участник 

№4 за обект №2221 и №2223 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до 

края на работния ден на 15.07.2022 г. и установи, че Участник №4: „Герила 2012“ ЕООД е 

внесъл гаранции за участие за: 

 обект №2221 в размер на 2 079.80 лв. /две хиляди и седемдесет и девет лева и 

осемдесет стотинки/; 

 обект №2223 в размер на 2 221.40 лв. /две хиляди двеста двадесет и един лева и 

четиридесет стотинки/; 

 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние на Участник №4 в 

Търговския регистър, както и в публичните регистри на ИАГ по чл. 235 и чл.241 от Закона за 

горите, като приложи разпечатани копия от справките към документацията на процедурата. 

 

В общия плик на Участник №5: „МЕГИ ТРАНС 2008“ ЕООД – със седалище и адрес 

на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от ...чл.59 от ЗЗЛД…в качеството му на управител, се 

установи наличието на следните документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2225; 

2. Декларация № 1 в оригинал (по образец), удостоверяваща обстоятелствата по чл. 

18, ал. 1, т. 3, б. „а-и“ 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, подписана от представляващия съответния търговец – 1 бр.; 

  3. Декларация образец № 3 в оригинал (по образец) за изразено съгласие и 

доброволно предоставяне за обработване на лични данни,  съгласно изискванията на ЗЗЛД, 

подписана от представляващите съответния търговец – 1 бр.; 

  4. Декларация образец №4 в оригинал (по образец) – за изпълнение на изискванията, 

поставени от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 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, а именно: 

търговецът да няма задържана гаранция, поради извършен едностранен отказ да сключи 

договор по реда на провеждане на процедурата, по която е определен за изпълнител или да 

няма задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за 

възлагане и/или покупко-продажба на дървесина по процедури проведени по реда на:  чл.10, 

ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП – 1 бр.; 

5. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2225 ;    

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от Участник 

№5 за обект №2225 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на 

работния ден на 15.07.2022 г. и установи, че Участник №5: „Меги транс 2008“ ЕООД е 

внесъл гаранции за участие за: 

 обект №2225 в размер на 2 969.80 лв. /две хиляди деветстотин шестдесет и девет 

лева и осемдесет стотинки/; 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние на Участник №5 в 

Търговския регистър, както и в публичните регистри на ИАГ по чл. 235 и чл.241 от Закона за 

горите, като приложи разпечатани копия от справките към документацията на процедурата. 

 

В общия плик на Участник №6: „Енгин 2015“ ЕООД –  със седалище и адрес на 

управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от ...чл.59 от ЗЗЛД…в качеството му на управител, се 

установи наличието на следните документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2222; 

2. Декларация № 1 в оригинал (по образец), удостоверяваща обстоятелствата по чл. 

18, ал. 1, т. 3, б. „а-и“ 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, подписана от представляващия съответния търговец – 1 бр.; 



  ПРЕПИС! 

  3. Декларация образец № 3 в оригинал (по образец) за изразено съгласие и 

доброволно предоставяне за обработване на лични данни,  съгласно изискванията на ЗЗЛД, 

подписана от представляващите съответния търговец – 1 бр.; 

  4. Декларация образец №4 в оригинал (по образец) – за изпълнение на изискванията, 

поставени от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 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, а именно: търговеца 

да няма задържана гаранция, поради извършен едностранен отказ да сключи договор по реда 

на провеждане на процедурата, по която е определен за изпълнител или да няма задържана 

гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за възлагане и/или 

покупко-продажба на дървесина по процедури проведени по реда на:  чл.10, ал.1; чл. 38; чл.39; 

чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП – 1 бр.; 

5. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2222 ;    

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от Участник 

№6 за обект №2222 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на 

работния ден на 15.07.2022 г. и установи, че Участник №6: „Енгин 2015“ ЕООД е внесъл 

гаранции за участие за: 

 обект №2222 в размер на 2 216.20 лв. /две хиляди двеста и шестнадесет лева и 

двадесет стотинки/; 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние на Участник №6 в 

Търговския регистър, както и в публичните регистри на ИАГ по чл. 235 и чл.241 от Закона за 

горите, като приложи разпечатани копия от справките към документацията на процедурата. 

 

В общия плик на Участник №7 „Инка“ ЕООД – със седалище и адрес на управление: 

...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК ...чл.59 от 

ЗЗЛД…, представлявано от ...чл.59 от ЗЗЛД…в качеството му на управител, се установи 

наличието на следните документи: 

1. Заявление за участие за Обект № 2226; 

2. Декларация № 1 в оригинал (по образец), удостоверяваща обстоятелствата по чл. 

18, ал. 1, т. 3, б. „а-и“ 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, подписана от представляващия съответния търговец – 1 бр.; 

  3. Декларация образец № 3 в оригинал (по образец) за изразено съгласие и 

доброволно предоставяне за обработване на лични данни,  съгласно изискванията на ЗЗЛД, 

подписана от представляващите съответния търговец- 1 бр.; . 

  4. Декларация образец №4 в оригинал (по образец) – за изпълнение на изискванията, 

поставени от Възложителя на основание чл. 15, ал. 4, т. 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, а именно: 

търговецът да няма задържана гаранция, поради извършен едностранен отказ да сключи 

договор по реда на провеждане на процедурата, по която е определен за изпълнител или да 

няма задържана гаранция във връзка с прекратен, поради виновно неизпълнение договор за 

възлагане и/или покупко-продажба на дървесина по процедури проведени по реда на:  чл.10, 

ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от НУРВИДГТДОСПДНГП – 1 бр.; 

5. Плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2226;    

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие от Участник 

№7 за обект №2226 по банковата сметка, посочена в конкурсните условия, в срок до края на 

работния ден на 15.07.2022 г. и установи, че Участник №7 „Инка“ ЕООД  е внесъл гаранция 

за участие за: 

 обект №2226 в размер на 2 648.30 лв. /две хиляди шестстотин четиридесет и осем 

лева и тридесет стотинки/; 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние на Участник №7 в 

Търговския регистър, както и в публичните регистри на ИАГ по чл. 235 и чл.241 от Закона за 

горите, като приложи разпечатани копия от справките към документацията на процедурата. 



  ПРЕПИС! 

Заседанието на комисията продължи с обстойно  разглеждане на документите за 

допустимост в открития конкурс, съгласно изискванията в одобрената документация.  

След проведеното разглеждане на документите на всички участници в открития 

конкурс по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗГ, назначената да проведе конкурса комисия установи, 

следното: 

1. По отношение на Участник №3: „Трансфорес-74“ ЕООД, в общия плик на   

участник № 3, съгласно така депозираната оферта и попълнено заявление и внесената 

гаранция за участие, не беше открит плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2226; 

2. По отношение на всички останали участници в открития конкурс – същите отговарят 

на изискванията, поставени в условията от Възложителя, относно провеждането на 

конкурса и 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  във връзка с което Комисията взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1 

1. Допуска до участие в следващите етапи на конкурса, както следва: 

1.1. Участник  № 1 „Хема груп“ ООД за Обекти № 2220 и № 2226; 

1.2. Участник  № 2 „Едис транс“ ЕООД  за Обект №2220; 

1.3. Участник  № 3 „Трансфорес-74“ ЕООД за Обект №2224; 

1.4. Участник  № 4 „Герила 2012“ ЕООД за Обекти №2221 и №2223; 

1.5. Участник  № 5 „Меги транс 2008“ ЕООД  за Обекти №2225; 

1.6. Участник  № 6 „Енгин 2015“ ЕООД за Обект №2222; 

                   1.7. Участник  № 7 „Инка“ ЕООД   за Обект №2226. 

      2. Не допуска  и отстранява от конкурса Участник № 3 „Трансфорес-74“ ЕООД 

за Обект №2226 на основание чл.22, ал.4, т.1 във връзка с чл.18, ал.6, пр. първо, а именно: 

„При участие за няколко обекта в един открит конкурс за всеки обект поотделно се 

представя плик „Ценово предложение““ от Наредбата.   
Не са налице условия за прекратяване на конкурса. Настоящето протоколно решение е 

подписано от комисията. Същото е неразделна част от настоящия протокол.  

 

Комисия:  

1…………П……………….. 

            (инж. ...чл.59 от ЗЗЛД…) 

 

2……………П…………….. 

 (...чл.59 от ЗЗЛД…)  

 

3…………П…………….. 

 (...чл.59 от ЗЗЛД…) 

 

С това приключи етапът на разглеждане на документите и допускане на участниците.  

Председателят на комисията обяви на всички в присъствието на присъстващите в залата 

и  членовете на комисията Протоколно решение № 1 гласно. 

Комисията пристъпи към етап на отваряне на плика с надпис „Ценово предложение“ 

на допуснатите участници за обектите, предмет на конкурса. 

Комисията обяви, че пристъпва в настоящето заседание към отваряне на плик „Ценово 

предложение“ за Обект №2220. 

Комисията отвори пликове с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2220  по реда 

на  постъпване на офертите, а именно на  Участник № 1 „Хема груп“ ООД и участник № 2 

“Едис транс“ ЕООД.  



  ПРЕПИС! 

При отваряне на плик „Ценово предложение“ на Участник № 1 „Хема груп“ ООД, 

комисията констатира наличието на валидно ценово предложение за Обект № 2220, а именно: 

Предлагана обща крайна цена от участника за извършване на „Възлагане на добива на 

дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и 

претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост 

при ТП „ДГС Върбица“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при 

изискванията на технологичен план за добив на дървесина“, обекти: 

 № 2220 oтдели: 12 „ж“, 103 „а“, 103 „д“, с общо прогнозно количество дървесина – 937 

пл. м3 

е 53 190.00 лв. (петдесет и три хиляди сто и деветдесет лева) без вкл. ДДС, при 

максимален ресурс, определен от Възложителя за Обект № 2220 в размер на 53 190.00 лв. 

(петдесет и три хиляди сто и деветдесет лева) без вкл. ДДС и останалите задължителни 

изисквания по ценовата оферта. 

Комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2220  на подалия 

оферта Участник № 2 “Едис транс“ ЕООД.  

При отваряне на плик „Ценово предложение“ на Участник № 2 “Едис транс“ ЕООД, 

комисията констатира наличието на валидно ценово предложение за Обект № 2220, а именно: 

Предлагана обща крайна цена от участника за извършване на „Възлагане на добива на 

дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и 

претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост 

при ТП „ДГС Върбица“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при 

изискванията на технологичен план за добив на дървесина“, обекти: 

 № 2220 oтдели: 12 „ж“, 103 „а“, 103 „д“, с общо прогнозно количество дървесина – 937 

пл. м3 

е 53 190.00 лв. (петдесет и три хиляди сто и деветдесет лева) без вкл. ДДС, при 

максимален ресурс, определен от Възложителя за Обект № 2220 в размер на 53 190.00 лв. 

(петдесет и три хиляди сто и деветдесет лева) без вкл. ДДС и останалите задължителни 

изисквания по ценовата оферта. 

Комисията установи, че ценовите предложения на Участник № 1 „ Хема груп“ ООД 

и Участник № 2 “Едис транс“ ЕООД е в рамките на определения ресурс, посочен от 

Възложителя за Обект 2220 и пристъпи към оценка на офертите за изпълнение на дейности, 

съгласно критерия за оценка, който е: най-ниска цена предложена за обособения обект. 

Предложената най-ниска крайна цена общо за обекта в български лева без включен данък 

върху добавената стойност (ДДС), не надвишава обявената обща начална цена в лева без 

ДДС, посочена за конкретния обособен обект, предмет на настоящия открит конкурс, до която 

Възложителят може да заплати.  

При обстойното разглеждане на ценовите предложения и на двамата участници 

Комисията констатира две оферти с еднаква най-ниска обща цена, а именно: 53 190.00 лв. 

(петдесет и три хиляди сто и деветдесет лева) без вкл. ДДС, за Обект № 2220, и приложи 

разпоредбите на чл.22, ал.15, т.1 от Наредбата.    

След извършените действия комисията пристъпи към класиране на офертите  за 

конкретния Обект № 2220 и класира на основание чл.22, ал.15, т.1 от Наредбата, а именно: 

На първо място класира: Участник №1: „Хема груп“ ООД –  със седалище и адрес на 

управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано заедно и поотделно от управителите – ...чл.59 от 

ЗЗЛД…и ...чл.59 от ЗЗЛД…, с предложена цена от 53 190.00 лв. (петдесет и три хиляди сто 

и деветдесет лева) без вкл. ДДС. 

На второ място класира: Участник №2: „Едис транс“ ЕООД –  със седалище и адрес 

на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 
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ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от управителя – ...чл.59 от ЗЗЛД…,  с предложена 

цена от 53 190.00 лв. (петдесет и три хиляди сто и деветдесет лева) без вкл. ДДС. 

 

Комисията обяви, че пристъпва в настоящето заседание към отваряне на плик „Ценово 

предложение“  за Обект № 2221. 

 

Комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2221 на Участник 

№ 4  „Герила 2012“ ЕООД и констатира наличието на валидно ценово предложение за Обект 

№ 2221, а именно: 

      Предлагана обща крайна цена от участника за извършване на дейността  „Възлагане на 

добива на дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и 

претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост 

при ТП „ДГС Върбица“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при 

изискванията на технологичен план за добив на дървесина“, обекти: 

 № 2221 oтдели: 56 „г“, 107 „з“, с общо прогнозно количество дървесина – 677 пл. м3; 

е 41 590.00 лв. (четиридесет и една хиляди петстотин и деветдесет лева) без вкл. ДДС, 

при максимален ресурс, определен от Възложителя за Обект № 2221  в размер на 41 596.00 

лв. (четиридесет и една хиляди петстотин деветдесет и шест лева) без вкл. ДДС и останалите 

задължителни изисквания по ценовата оферта. 

Комисията установи, че ценовото предложение на Участник № 4  „Герила 2012“ 

ЕООД е в рамките на определения ресурс, посочен от Възложителя за Обект 2221 и пристъпи 

към оценка на офертата за изпълнение на дейности, съгласно критерия за оценка, който е: най-

ниска цена предложена за обособения обект. Предложената най-ниска крайна цена общо за 

обекта в български лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС), не 

надвишава обявената обща начална цена в лева без ДДС, посочена за конкретния обособен 

обект, предмет на настоящия открит конкурс, до която Възложителят може да заплати. 

След извършените действия комисията пристъпи към класиране на единствената 

оферта за конкретния Обект № 2221 и класира: 

На първо място класира: Участник №4: „ГЕРИЛА 2012“ ЕООД – със седалище и 

адрес на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. 

София, с ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от ...чл.59 от ЗЗЛД…в качеството му на 

управител, с предложена цена от 41 590.00 лв. (четиридесет и една хиляди петстотин и 

деветдесет лева) без вкл. ДДС. 

Няма класиран на второ място участник. 

 

 

Комисията обяви, че пристъпва в настоящето заседание към отваряне на плик „Ценово 

предложение“  за Обект № 2222. 

 

Комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2222 на Участник 

№ 6  „Енгин 2015“ ЕООД и констатира наличието на валидно ценово предложение за Обект 

№ 2222, а именно: 

      Предлагана обща крайна цена от участника за извършване на дейността  „Възлагане на 

добива на дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и 

претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост 

при ТП „ДГС Върбица“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при 

изискванията на технологичен план за добив на дървесина“, обекти: 

 № 2222 oтдели: 67 „е“, 161 „б“, с общо прогнозно количество дървесина – 746 пл. м3; 

е 44 324.00 лв. (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и четири лева) без вкл. 

ДДС, при максимален ресурс, определен от Възложителя за Обект № 2222  в размер на 

44 324.00 лв. (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и четири лева) без вкл. ДДС и 

останалите задължителни изисквания по ценовата оферта. 



  ПРЕПИС! 

Комисията установи, че ценовото предложение на Участник № 6  „Енгин 2015“ ЕООД 

е в рамките на определения ресурс, посочен от Възложителя за Обект 2222 и пристъпи към 

оценка на офертата за изпълнение на дейности, съгласно критерия за оценка, който е: най-

ниска цена предложена за обособения обект. Предложената най-ниска крайна цена общо за 

обекта в български лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС), не 

надвишава обявената обща начална цена в лева без ДДС, посочена за конкретния обособен 

обект, предмет на настоящия открит конкурс, до която Възложителят може да заплати. 

След извършените действия комисията пристъпи към класиране на единствената 

оферта за конкретния Обект № 2222 и класира: 

 

На първо място класира: Участник №6: „Енгин 2015“ ЕООД –  със седалище и адрес 

на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от ...чл.59 от ЗЗЛД…в качеството му на управител, с 

предложена цена от 44 324.00 лв. (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и четири лева) 

без вкл. ДДС. 

Няма класиран на второ място участник. 
 

 

Комисията обяви, че пристъпва в настоящето заседание към отваряне на плик „Ценово 

предложение“  за Обект № 2223. 

 

Комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2223 на Участник 

№ 4  „Герила 2012“ ЕООД и констатира наличието на валидно ценово предложение за Обект 

№ 2223 а именно: 

      Предлагана обща крайна цена от участника за извършване на дейността  „Възлагане на 

добива на дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и 

претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост 

при ТП „ДГС Върбица“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при 

изискванията на технологичен план за добив на дървесина“, обекти: 

 № 2223 oтдели: 103 „б“, 103 „в“, 103 „г“, 149 „д“, 155 „г“, с общо прогнозно количество 

дървесина – 776 пл. м3; 

е 44 400.00 лв. (четиридесет и четири хиляди и четиристотин лева) без вкл. ДДС, при 

максимален ресурс, определен от Възложителя за Обект № 2223  в размер на 44 428.00 лв. 

(четиридесет и четири хиляди четиристотин двадесет и осем лева) без вкл. ДДС и останалите 

задължителни изисквания по ценовата оферта. 

Комисията установи, че ценовото предложение на Участник № 4  „Герила 2012“ 

ЕООД е в рамките на определения ресурс, посочен от Възложителя за Обект 2223 и пристъпи 

към оценка на офертата за изпълнение на дейности, съгласно критерия за оценка, който е: най-

ниска цена предложена за обособения обект. Предложената най-ниска крайна цена общо за 

обекта в български лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС), не 

надвишава обявената обща начална цена в лева без ДДС, посочена за конкретния обособен 

обект, предмет на настоящия открит конкурс, до която Възложителят може да заплати. 

След извършените действия комисията пристъпи към класиране на единствената 

оферта за конкретния Обект № 2223 и класира: 

 

На първо място класира: Участник №4: „ГЕРИЛА 2012“ ЕООД – със седалище и 

адрес на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. 

София, с ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от ...чл.59 от ЗЗЛД…в качеството му на 

управител, с предложена цена от е 44 400.00 лв. (четиридесет и четири хиляди  и четиристотин 

лева) без вкл. ДДС. 

Няма класиран на второ място участник. 

 



  ПРЕПИС! 

 

Комисията обяви, че пристъпва в настоящето заседание към отваряне на плик „Ценово 

предложение“  за Обект № 2224. 

 

Комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2224 на Участник 

№ 3 „Трансфорес - 74“ ЕООД и констатира наличието на валидно ценово предложение за 

Обект № 2224 а именно: 

      Предлагана обща крайна цена от участника за извършване на дейността  „Възлагане на 

добива на дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и 

претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост 

при ТП „ДГС Върбица“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при 

изискванията на технологичен план за добив на дървесина“, обекти: 

 № 2224 oтдели: 231 „а“, с общо прогнозно количество дървесина – 1 664 пл. м3; 

е 104 236.00 лв. (сто и четири хиляди двеста тридесет и шест лева) без вкл. ДДС, при 

максимален ресурс, определен от Възложителя за Обект № 2224  в размер на 104 236.00 лв. 

(сто и четири хиляди двеста тридесет и шест лева) без вкл. ДДС и останалите задължителни 

изисквания по ценовата оферта. 

Комисията установи, че ценовото предложение на Участник № 3 „Трансфорес - 74“ 

ЕООД е в рамките на определения ресурс, посочен от Възложителя за Обект 2224 и пристъпи 

към оценка на офертата за изпълнение на дейности, съгласно критерия за оценка, който е: най-

ниска цена предложена за обособения обект. Предложената най-ниска крайна цена общо за 

обекта в български лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС), не 

надвишава обявената обща начална цена в лева без ДДС, посочена за конкретния обособен 

обект, предмет на настоящия открит конкурс, до която Възложителят може да заплати. 

След извършените действия комисията пристъпи към класиране на единствената 

оферта за конкретния Обект № 2224 и класира: 

 

На първо място класира: Участник №3: „Трансфорес-74“ ЕООД –  със седалище и 

адрес на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. 

София, с ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от управителя – ...чл.59 от ЗЗЛД…, с 

предложена цена от 104 236.00 лв. (сто и четири хиляди двеста тридесет и шест лева) без вкл. 

ДДС. 

Няма класиран на второ място участник. 

 

Комисията обяви, че пристъпва в настоящето заседание към отваряне на плик „Ценово 

предложение“  за Обект № 2225. 

 

Комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2225 на Участник 

№ 5 „Меги транс 2008“ ЕООД и констатира наличието на валидно ценово предложение за 

Обект № 2225 а именно: 

      Предлагана обща крайна цена от участника за извършване на дейността  „Възлагане на 

добива на дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и 

претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост 

при ТП „ДГС Върбица“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при 

изискванията на технологичен план за добив на дървесина“, обекти: 

 № 2225 oтдели: 233 „г“, с общо прогнозно количество дървесина – 939 пл. м3; 

е 59 396.00 лв. (петдесет и девет хиляди триста деветдесет и шест лева) без вкл. ДДС, 

при максимален ресурс, определен от Възложителя за Обект № 2225  в размер на 59 396.00 

лв. (петдесет и девет хиляди триста деветдесет и шест лева) без вкл. ДДС и останалите 

задължителни изисквания по ценовата оферта. 

Комисията установи, че ценовото предложение на Участник № 5 „Меги транс 2008“ 

ЕООД е в рамките на определения ресурс, посочен от Възложителя за Обект 2225 и пристъпи 
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към оценка на офертата за изпълнение на дейности, съгласно критерия за оценка, който е: най-

ниска цена предложена за обособения обект. Предложената най-ниска крайна цена общо за 

обекта в български лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС), не 

надвишава обявената обща начална цена в лева без ДДС, посочена за конкретния обособен 

обект, предмет на настоящия открит конкурс, до която Възложителят може да заплати. 

След извършените действия комисията пристъпи към класиране на единствената 

оферта за конкретния Обект № 2225 и класира:  

 

На първо място класира: Участник №5: „Меги транс 2008“ ЕООД – със седалище и 

адрес на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. 

София, с ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от ...чл.59 от ЗЗЛД…в качеството му на 

управител, с предложена цена от 59 396.00 лв. (петдесет и девет хиляди триста деветдесет и 

шест лева) без вкл. ДДС. 

Няма класиран на второ място участник. 

 

 

Комисията обяви, че пристъпва в настоящето заседание към отваряне на плик „Ценово 

предложение“  за Обект № 2226. 

 

Комисията отвори пликове с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2226  по реда 

на  постъпване на офертите, а именно на  Участник № 1 „Хема груп“ ООД и Участник №7 

“Инка“ ЕООД.  

При отваряне на плик „Ценово предложение“ на Участник № 1 „Хема груп“ ООД, 

комисията констатира наличието на валидно ценово предложение за Обект № 2226, а именно: 

Предлагана обща крайна цена от участника за извършване на „Възлагане на добива на 

дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и 

претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост 

при ТП „ДГС Върбица“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при 

изискванията на технологичен план за добив на дървесина“, обекти: 

 № 2226 oтдели: 240 „с“, 240 „т“, с общо прогнозно количество дървесина – 866 пл. м3; 

е 52 966.00 лв. (петдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и шест лева) без вкл. 

ДДС, при максимален ресурс, определен от Възложителя за Обект № 2226 в размер на 

52 966.00 лв. (петдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и шест лева) без вкл. ДДС и 

останалите задължителни изисквания по ценовата оферта. 

Комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение“ за Обект № 2226  на подалия 

оферта Участник № 7 “Инка“ ЕООД.  

При отваряне на плик „Ценово предложение“ на Участник № 7 “Инка“ ЕООД, 

комисията констатира наличието на валидно ценово предложение за Обект № 2226, а именно: 

Предлагана обща крайна цена от участника за извършване на „Възлагане на добива на 

дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и 

претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост 

при ТП „ДГС Върбица“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при 

изискванията на технологичен план за добив на дървесина“, обекти: 

 № 2226 oтдели: 240 „с“, 240 „т“, с общо прогнозно количество дървесина – 866 пл. м3; 

е 52 966.00 лв. (петдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и шест лева) без вкл. 

ДДС, при максимален ресурс, определен от Възложителя за Обект № 2226 в размер на 

52 966.00 лв. (петдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и шест лева) без вкл. ДДС и 

останалите задължителни изисквания по ценовата оферта. 



  ПРЕПИС! 

Комисията установи, че ценовите предложения на Участник № 1 „Хема груп“ ООД и 

участни № 7 “Инка“ ЕООД, е в рамките на определения ресурс, посочен от Възложителя за 

Обект 2226 и пристъпи към оценка на офертите за изпълнение на дейности, съгласно 

критерия за оценка, който е: най-ниска цена предложена за обособения обект. Предложената 

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

добавената стойност (ДДС), не надвишава обявената обща начална цена в лева без ДДС, 

посочена за конкретния обособен обект, предмет на настоящия открит конкурс, до която 

Възложителят може да заплати.  

При обстойното разглеждане на ценовите предложения и на двамата участници 

Комисията констатира две оферти с еднаква най-ниска обща цена, а именно: 52 966.00 лв. 

(петдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и шест лева) без вкл. ДДС, за Обект № 2226, 

и приложи разпоредбите на чл.22, ал.15, т.1 от Наредбата.    

След извършените действия комисията пристъпи към класиране на офертите за 

конкретния Обект № 2226 и класира на основание чл.22, ал.15, т.1 от Наредбата: 

На първо място класира: Участник №1: „Хема груп“ ООД –  със седалище и адрес на 

управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано заедно и поотделно от управителите – ...чл.59 от 

ЗЗЛД… и ...чл.59 от ЗЗЛД…, с предложена цена от 52 966.00 лв. (петдесет и две хиляди 

деветстотин шестдесет и шест лева) без вкл. ДДС  

На второ място класира: Участник №7 „Инка“ ЕООД  –  със седалище и адрес на 

управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 

ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от ...чл.59 от ЗЗЛД…в качеството му на управител,  с 

предложена цена от 52 966.00 лв. (петдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и шест 

лева) без вкл. ДДС  

 С оглед на така посечените по-горе обстоятелства, комисията взе следното 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 

      1. Предлага на Директора на ТП „ДГС Върбица“ гр. Върбица да сключи договор за 

изпълнение на дейността с предмет: „Възлагане на добива на дървесина от горските 

насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, 

разположени в горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС Върбица“ от 

годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план 

за добив на дървесина“, обекти: 

1.1. За Обект № 2220 с класираният на първо място участник: Участник №1: „Хема 

груп“ ООД – със седалище и адрес на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано заедно и 

поотделно от управителите – ...чл.59 от ЗЗЛД…и ...чл.59 от ЗЗЛД…, с предложена цена от 

53 190.00 лв. (петдесет и три хиляди сто и деветдесет лева) без вкл. ДДС, при следните 

параметри на офертата, както следва: общо прогнозно количество от 937 пл. куб. м. дървесина 

и срок на изпълнение до 31.12.2022 г. 

1.2. За Обект № 2221 класираният на първо място участник: Участник №4: „Герила 

2012“ ЕООД – със седалище и адрес на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от ...чл.59 от 

ЗЗЛД… в качеството му на управител, с предложена цена от 41 590.00 лв. (четиридесет и една 

хиляди петстотин и деветдесет лева) без вкл. ДДС, при следните параметри на офертата, както 

следва: общо прогнозно количество от 677 пл. куб. м. дървесина и срок на изпълнение до 

31.12.2022 г. 

1.3. За Обект № 2222 класираният на първо място участник: Участник №6: „Енгин 

2015“ ЕООД –  със седалище и адрес на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в 
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Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от 

управителя – . . . чл . 59  от  ЗЗ Л Д… в качеството му на управител, с предложена цена от 

44 324.00 лв. (четиридесет и четири хиляди триста двадесет и четири лева) без вкл. ДДС, при 

следните параметри на офертата, както следва: общо прогнозно количество от 746 пл. куб. м. 

дървесина и срок на изпълнение до 31.12.2022 г. 

1.4. За Обект № 2223 класираният на първо място участник: Участник №4: „Герила 

2012“ ЕООД – със седалище и адрес на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД… регистрирано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от ...чл.59 

от ЗЗЛД…в качеството му на управител, с предложена цена от е 44 400.00 лв. (четиридесет и 

четири хиляди четиристотин лева) без вкл. ДДС, при следните параметри на офертата, както 

следва: общо прогнозно количество от 776 пл. куб. м. дървесина и срок на изпълнение до 

31.12.2022 г. 

1.5. За Обект № 2224 класираният на първо място участник: Участник №3: 

„Трансфорес-74“ ЕООД –  със седалище и адрес на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано 

в Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от 

управителя – ...чл.59 от ЗЗЛД…, с предложена цена от е 104 236.00 лв. (сто и четири хиляди 

двеста тридесет и шест лева) без вкл. ДДС, при следните параметри на офертата, както следва: 

общо прогнозно количество от 1 664 пл. куб. м. дървесина и срок на изпълнение до 31.12.2022 г. 

1.6. За Обект № 2225 класираният на първо място участник: Участник №5: „Меги 

транс 2008“ ЕООД – със седалище и адрес на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано от ...чл.59 

от ЗЗЛД… в качеството му на управител, с предложена цена от е 59 396.00 лв. (петдесет и 

девет хиляди триста деветдесет и шест лева) без вкл. ДДС, при следните параметри на 

офертата, както следва: общо прогнозно количество от 939 пл. куб. м. дървесина и срок на 

изпълнение до  31.12.2022 г. 

1.7. За Обект № 2226 класираният на първо място участник: Участник №1: „Хема 

груп“ ООД – със седалище и адрес на управление: ...чл.59 от ЗЗЛД…, регистрирано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София, с ЕИК ...чл.59 от ЗЗЛД…, представлявано заедно и 

поотделно от управителите – ...чл.59 от ЗЗЛД…и ...чл.59 от ЗЗЛД…, с предложена цена от 

52 966.00 лв. (петдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и шест лева) без вкл. ДДС, при 

следните параметри на офертата, както следва: общо прогнозно количество от 866 пл. куб. м. 

дървесина и срок на изпълнение до  31.12.2022 г. 

   С това комисията обяви за приключило заседанието на 18.07.2022 г., 11:32 часа. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр за архива на ТП „ДГС Върбица“ гр. 

Върбица. 

Неразделна част от настоящия протокол са всички описани в него документи. 

 

1……………П…………….. 

            (инж. ...чл.59 от ЗЗЛД…) 

 

2……………П…………….. 

 (...чл.59 от ЗЗЛД…) 

 

3……………П………….. 

 (...чл.59 от ЗЗЛД…) 
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