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УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР ТП ДЛС "Черни Лом" Заличено на основание чл.59 

от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ № 2/10.02.2020г.

Днес 10.02.2020г. комисия назначена със Заповед № 14/04.02.2020г. на 
Директора на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД 

ДЛС „Черни Лом” гр. Кипиии,
И ЧЛЕНОВЕ:

местник директор при ТП

консулт при ТП ДЛС „Черни Лом" гр. Попово; 
1тел в ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово,

Заличено на основание чл.59 от
ЗЗЛД
се събра съгласно чл.35 ал.8 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, на заседание от 14:00 часа 
в заседателната зала към административната сграда на ТП ДЛС „Черни Лом” - гр. 
Попово, обл. Търговище, бул. „Михаил Маджаров" 68, да провери редовността и 
съответствието на представените документи, съгласно чл.35 ал.5 от същата Наредба, 
необходими за сключване на договор, в резултат на проведена процедура- търг с явно 
наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от 
годишен план за ползването на дървесина за 2020год. от държавните горски 
територии на ТП ДЛС „Черни лом" гр. Попово към СИДП ДП -  гр. Шумен, от обособени 
обекти с №№ 2010, 2011, 2012, по реда на 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 установи, че до 14:30 часа в деловодството са постъпили заявления и 
документи за сключване на договор за покупко - продажба на прогнозно количество 
дървесина на корен от обекти с № 2010; 2011 и 2012, както следва:

• Под № 706/10.02.2020г. -  представени документи от „БГ ГРУП" ООД;
• Под № 711/10.02.2020г. -  представени документи от „Рела" ЕООД;
• Под № 714/10.02.2020г. -  представени документи от „Маркони груп лес" ЕООД.

Комисията продължи своята работа като разгледа представените документи по 
същество:

Съгласно Заповед № 16/04.02.2020г., на Директора на ТП ДЛС „Черни лом гр. 
Попово, за обект № 2010- класиран на първо място и купувач на дървесината от обекта 
е обявена фирма : «МАРКОНИ ГРУП ЛЕС » ЕООД, с ЕИК203110960, със седалище и 
адрес на управление: гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив,

Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

Заличено на основание 
чл.59 от ЗЗЛД



След направена справка се установи, че горе цитираната заповед за класиране е 
връчена на участника, и е влязла в законова сила на 10.02.2020г., съгласно чл. 35 ал.З 
т.2 от Наредбата по чл.95 ал.1 от Закона за горите, поради което комисията пристъпи 
към разглеждане по същество на представените документи от класирания на първо 
място участник:

«МАРКОНИ ГРУП ЛЕС » ЕООД, с ЕИК203110960, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД
Представените документи от изпълнителя «МАРКОНИ ГРУП ЛЕС » ЕООД са. 

както следва:
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с явно наддаване 

за обект №2010, в гаранция за изпълнение на договор за продажба на стояща 
дървесина на корен от обект №2010, в едно с платежно нареждане за довнасяне на 
остатъка до достигане на сумата за гаранцията за изпълнение в размер на 10% от 
достигнатата крайна цена за обекта.

1. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори към
04.02.2019 г., заверена от управителя.

2. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 16.12.2019г.
3. Удостоверение № 10464/25.04.2014г. на основание чл. 235 ЗГ за регистрация в 

публичния регистър на ИАГ на физическо лице - заверено копие, в едно със заверени 
копия на трудов договор и уведомление по чл.62 ал.5 от КТ;

4. Удостоверение № 6492/10.12.2014г. на основание чл. 241 ЗГ за регистрация в 
публичния регистър на ИАГ на ЮЛ - заверено копие.

5. Инвентарен опис от съставен подписан и подпечатан от изпълнителя -2 стр. 
заверено копие към 31.12.2019г., доказващ собствеността на притежаваната от 
изпълнителя собствена или закупена на лизинг техника, осигуряваща извършване на 
дейността.

6. Заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 
„преносима и стационарна земеделска и горска техника" -  категория „Тпс", 
съгласно чл. 13, ал. 4, т. 5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, доказващи 
правоспособността на работниците -Збр. заверени копия;

7. Заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа 
със „специализирана и специална самоходна горска техника“ -  категория Твк, 
Твк-3 или Твк-Г, в зависимост от вида на техниката, представена от кандидата, за 
извоз и рампиране, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от 
ЗГ, доказващи правоспособността на работниците - Збр. заверени копия;

8. Документи за техническата обезпеченост на кандидата със собствено работно 
оборудване -  трактори и самоходна техника, с прикачен инвентар и преносима 
техника:

А . За трактори и самоходна горска техника:
- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ -  заверени копия на 

на горски влекач „Шипка 100", специализиран автомобил с кранова уредба „Мерцедес 
Актрос", в едно с договор за наем.



- Талон за преминал годишен технически преглед, съгласно Наредба № 20 от
27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата 
изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи, с валиден 
знак за технически преглед -  в сила към датата на провеждане на търга -  заверени 
копия - общо 2бр., съответно за горски влекач „ШипкаЮО", специализиран автомобил с 
кранова уредба „Мерцедес Актрос".;

Б. За прикачения инвентар и БМТ:
- заверено копие от талон за първоначална регистрация, съгласно ЗРКЗГТ общо 

3 броя моторни триона, собственост на фирма „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД.
Свидетелство за съдимост на името на управителя на «МАРКОНИ ГРУП ЛЕС »

ЕООД.
10. Удостоверение от „Североизточно държавно предприятие" ДП -  Шумен,

удостоверяващ, че «МАРКОНИ ГРУП ЛЕС » ЕООД, няма непогасени задължения към 
„Североизточно държавно предприятие" ДП Шумен и неговите териториални 
поделения;

11. Удостоверения за актуално състояние на фирмата в ТР -  2бр. -  заверени 
копия;

12. Сертификат на участника за FSC - Chain of custody (за проследяване на 
продукцията) -  заверено копие;

13. Уведомление до Директора на ТП ДЛС „Черни лом" гр. Попово, относно 
длъжностното лице по чл.235 от ЗГ, което ще отговаря за обекта;

14. Нотариално заверено пълномощно -  заверено копие.
Комисията провери служебно в търговския регистър, наличието на 

обстоятелства относно наличие на производство по несъстоятелност, процедури по 
обявяване в несъстоятелност и процедура по ликвидация. При проверката данни за 
посочените процедури не бяха установени. Приложи се разпечатка от ТР.

Комисията служебно изиска информация от всички ТП на СИДП ДП Шумен 
участникът, отговаря ли на изискването в рамките на едногодишен срок, считано към 
датата посочена като краен срок за приемане на офертите да няма "отрицателна 
търговска репутация", свързана с установено неизпълнение по приключени или 
прекратени договори, или неизпълнение на договорни задължения задължително от 
всички ТП ДГС/ДЛС от „СИДП" ДП - гр. Шумен, в които е извършвал дейност по чл.10, 
ал. 1, т. 1, или покупка на дървесина по чл. 46, т. 1 и чл. 75 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. 
Не се установи участникът да е в неизпълнение по приключени или прекратени 
договори, или неизпълнение на договорни задължения.

Комисията извърши служебна проверка относно постъпването на гаранцията за 
изпълнение. При извършената проверка се установи, че в стопанството е постъпило 
заявление от участника за трансформация на гаранцията за участие в гаранция за 
изпълнение и платежно нареждане за довнасяне на остатъка до достигане на сумата за 
гаранцията за изпълнение в размер на 10% от достигнатата крайна цена за обекта.

Комисията извърши проверка на представените от участника документи и 
установи, че те съответстват на законовите разпоредби и посочените условия.



С оглед гореустановеното комисията единодушно:

РЕШИ:
Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни лом" гр. Попово, да сключи договор за 

продажба на стояща дървесина на корен с обявения за купувач участник: «МАРКОНИ 
ГРУП ЛЕС » ЕООД, с ЕИК203110960, със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

Заличено на 
основание чл.59 от 
ЗЗЛД

ри условията и резултатите от проведения търг с явно наддаване за

Съгласно Заповед № 17/04.02.2020г., на Директора на ТП ДЛС „Черни лом гр. 
Попово, за обект № 2011 - класиран на първо място и купувач на дървесината от 
обекта е обявена фирма : БГ ГРУП" ООД, с ЕИК125543133, със седалище и адрес на 
управление: - гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище,Г-

Заличено на 
основание чл.59 от 
ЗЗЛД

Заличено на основание чл.59 от 
ЗЗЛД

равена справка се установи, че горе цитираната заповед за класиране е 
връчена на участника, и е влязла в законова сила на 10.02.2020г., съгласно чл. 35 ал.З 
т.2 от Наредбата по чл.95 ал.1 от Закона за горите, поради което комисията пристъпи 
към разглеждане по същество на представените документи от класирания на първо 
място участник:

БГ ГРУП" ООД, с ЕИК125543133, със седалище и адрес на управление: - гр.
Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

Представените документи от изпълнителя БГ ГРУП" ООД са. както следва:
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в търг с явно

наддаване за обект №2011, в гаранция за изпълнение на договор за продажба на 
стояща дървесина на корен от обект №2011.

2. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори 
към 04.02.2020г., заверена от управителя.

3. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 05.02.2020 г.
4. Удостоверение № 5084/20.12.2011г. на основание чл. 235 ЗГ за

регистрация в публичния регистър на ИАГ на физическо лице - заверено копие.
5. Удостоверение № 6492/10.12.2014г. на основание чл. 241 ЗГ за

регистрация в публичния регистър на ИАГ на ЮЛ - заверено копие.
6. Инвентарен опис от съставен подписан и подпечатан от изпълнителя - 1

стр. оригинал към 01.02.2020г., доказващ собствеността на притежаваната от 
изпълнителя собствена или закупена на лизинг техника, осигуряваща извършване на 
дейността.

7. Заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за 
работа с „преносима и стационарна земеделска и горска техника" -  категория 
„Тпс", съгласно чл. 13, ал. 4, т. 5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, доказващи 
правоспособността на работниците -Збр. заверени копия;

8. Заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за 
работа със „специализирана и специална самоходна горска техника“ -  категория



Твк, Твк-3 или Твк-Г, в зависимост от вида на техниката, представена от кандидата, за 
извоз и рампиране, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от 
ЗГ, доказващи правоспособността на работниците - Збр. заверени копия;

9. Документи за техническата обезпеченост на кандидата със собствено 
работно оборудване -  трактори и самоходна техника, с прикачен инвентар и 
преносима техника:

А . За трактори и самоходна горска техника:
- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ -  заверени копия на 

колесен трактор Универсал 651М с двубарабанна лебедка ; колесен трактор „ЮМЗ-6л"с 
кранова уредба „Шипка-5900ТМ", горски трактор „Брунети" с хидравлична платформа.

- Талон за преминал годишен технически преглед, съгласно Наредба № 20 от
27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата 
изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи, с валиден 
знак за технически преглед -  в сила към датата на провеждане на търга -  5бр.

Б. За прикачения инвентар и БМТ:
- заверено копие от талон за първоначална регистрация, съгласно ЗРКЗГТ общо 

4 за броя моторни триони, собственост на „БГ ГРУП" ООД.
10. Свидетелство за съдимост на името на управителя на „БГ ГРУП" ООД.
11. Удостоверение от „Североизточно държавно предприятие" ДП -  Шумен, 

удостоверяващ, че „БГ ГРУП" ООД, няма непогасени задължения към „Североизточно 
държавно предприятие" ДП Шумен и неговите териториални поделения.

Комисията провери служебно в търговския регистър, наличието на 
обстоятелства относно наличие на производство по несъстоятелност, процедури по 
обявяване в несъстоятелност и процедура по ликвидация. При проверката данни за 
посочените процедури не бяха установени. Приложи се разпечатка от ТР.

Комисията служебно изиска информация от всички ТП на СИДП ДП Шумен 
участникът, отговаря ли на изискването в рамките на едногодишен срок, считано към 
датата посочена като краен срок за приемане на офертите да няма "отрицателна 
търговска репутация", свързана с установено неизпълнение по приключени или 
прекратени договори, или неизпълнение на договорни задължения задължително от 
всички ТП ДГС/ДЛС от „СИДП” ДП - гр. Шумен, в които е извършвал дейност по чл.10, 
ал. 1, т. 1, или покупка на дървесина по чл. 46, т. 1 и чл. 75 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. 
Не се установи участникът да е в неизпълнение по приключени или прекратени 
договори, или неизпълнение на договорни задължения.

Комисията извърши служебна проверка относно постъпването на гаранцията за 
изпълнение. При извършената проверка се установи, че в стопанството е постъпило 
заявление от участника за трансформация на гаранцията за участие в гаранция за 
изпълнение и платежно нареждане за довнасяне на остатъка до достигане на сумата за 
гаранцията за изпълнение в размер на 10% от достигнатата крайна цена за обекта.

Комисията извърши проверка на представените от участника документи и 
установи, че те съответстват на законовите разпоредби и посочените условия.

С оглед гореустановеното комисията единодушно:



РЕШИ:
Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни лом" гр. Попово, да сключи договор за 

продажба на стояща дървесина на корен с обявения за купувач участник: БГ ГРУП" 
ООД, с ЕИК125543133, със седалище и адрес на управление: - гр. Попово, общ. Попово,

Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД , при условията и резултатите от
проведения търг с явно наддаване за обект №2011.

Съгласно Заповед № 18/04.02.2020г., на Директора на ТП ДЛС „Черни лом гр. 
Попово, за обект № 2012 - класиран на първо място и купувач на дървесината от 
обекта е обявена фирма : „РЕЛА" ЕООД, с ЕИК 125560068, със седалище и адрес на
управление: - гр. Попово, общ. Попово, I Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

След направена справка се установи, че горе цитираната заповед за класиране е 
връчена на участника, и е влязла в законова сила на 10.02.2020г., съгласно чл. 35 ал.З 
т.2 от Наредбата по чл.95 ал.1 от Закона за горите, поради което комисията пристъпи 
към разглеждане по същество на представените документи от класирания на първо 
място участник:

„РЕЛА" ЕООД, с ЕИК 125560068, със седалище и адрес на управление: - гр.
Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

Представените документи от изпълнителя ..РЕЛА" ЕООД са. както следва:
1. Платежно нареждане за внасяне на гаранция за изпълнение на договор, в размер 

на 10% от достигнатата крайна цена за обекта.
2. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори към

05.02.2020 г., заверена от управителя.
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 05.02.2020 г.
4. Удостоверение № 926/23.02.2012г. на основание чл. 235 ЗГ за регистрация в 

публичния регистър на ИАГ на физическо лице - заверено копие.
5. Удостоверение № 1229/23.02.2012г. на основание чл. 241 ЗГ за регистрация в 

публичния регистър на ИАГ на ЮЛ - заверено копие.
6. Инвентарен опис от съставен подписан и подпечатан от изпълнителя -2 стр. 

заверено копие към 22.02.2017г., доказващ собствеността на притежаваната от 
изпълнителя собствена или закупена на лизинг техника, осигуряваща извършване на 
дейността.

7. Заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 
„преносима и стационарна земеделска и горска техника" -  категория „Тпс", 
съгласно чл. 13, ал. 4, т. 5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, доказващи 
правоспособността на работниците -Збр. заверени копия;

8. Заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа 
със „специализирана и специална самоходна горска техника" -  категория Твк, 
Твк-3 или Твк-Г, в зависимост от вида на техниката, представена от кандидата, за 
извоз и рампиране, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от 
ЗГ, доказващи правоспособността на работниците - 2бр. заверени копия;

9. Документи за техническата обезпеченост на кандидата със собствено работно 
оборудване -  трактори и самоходна техника, с прикачен инвентар и преносима



техника:
А . За трактори и самоходна горска техника:
- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ -  заверени копия на 

колесен трактор „Универсал"-651М -1бр.; двубарабанна лебедка -  1бр.; колесен трактор 
„ЮМЗ-бл" с кранова уредба -1  бр.;

- Талон за преминал годишен технически преглед, съгласно Наредба № 20 от
27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата 
изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи, с валиден 
знак за технически преглед -  в сила към датата на провеждане на търга -  заверени 
копия - общо 5 бр., съответно за колесен трактор „Универсал"- -1бр.; двубарабанна 
лебедка- 1бр.; колесен трактор „ЮМЗ-бл" с кранова уредба -1  бр.;

Б. За прикачения инвентар и БМТ:
- заверено копие от талон за първоначална регистрация, съгласно ЗРКЗГТ общо 

3 броя моторони триони, собственост на „Рела" ЕООД.
10. Свидетелство за съдимост на името на управителя на „РЕЛА" ЕООД
11. Удостоверение от „Североизточно държавно предприятие" ДП -  Шумен, 

удостоверяващ, че „РЕЛА" ЕООД, няма непогасени задължения към „Североизточно 
държавно предприятие" ДП Шумен и неговите териториални поделения.

Комисията провери служебно в търговския регистър, наличието на 
обстоятелства относно наличие на производство по несъстоятелност, процедури по 
обявяване в несъстоятелност и процедура по ликвидация. При проверката данни за 
посочените процедури не бяха установени. Приложи се разпечатка от ТР.

Комисията служебно изиска информация от всички ТП на СИДП ДП Шумен 
участникът, отговаря ли на изискването в рамките на едногодишен срок, считано към 
датата посочена като краен срок за приемане на офертите да няма "отрицателна 
търговска репутация", свързана с установено неизпълнение по приключени или 
прекратени договори, или неизпълнение на договорни задължения задължително от 
всички ТП ДГС/ДЛС от „СИДП” ДП - гр. Шумен, в които е извършвал дейност по чл.10, 
ал. 1, т. 1, или покупка на дървесина по чл. 46, т. 1 и чл. 75 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. 
Не се установи участникът да е в неизпълнение по приключени или прекратени 
договори, или неизпълнение на договорни задължения.

Комисията извърши служебна проверка относно постъпването на гаранцията за 
изпълнение. При извършената проверка се установи, че по банковата сметка на 
стопанството е постъпила гаранцията за изпълнение в размер на 10% от 
достигнатата крайна цена за обекта.

Комисията извърши проверка на представените от участника документи и 
установи, че те съответстват на законовите разпоредби и посочените условия.

С оглед гореустановеното комисията единодушно:

РЕШИ:
Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни лом" гр. Попово, да сключи договор за



продажба на стояща дървесина на корен с обявения за купувач участник: „РЕЛА" 
ЕООД, с ЕИК 125560068, със седалище и адрес на управление: - гр. Попово, общ. 
Попово, обл. Търговище, Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД 
проведения търг с явно наддаване"за"обект № 2012.

и резултатите от

Настоящият протокол съставен на 10.02.2020г., се предава за утвърждаване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата.

Настоящият протокол съдържащ 8 страници, се състави в един екземпляр и се 
подписа от всички членове на комисията.

Неразделна част от същия са всички описани в него документи.

Комисия: Пре/

(ин>

Членове:
Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД
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