
 

Утвърдил:............../п/*................... 

(Кмета на Община Хисаря инж.Пенка Ганева) 

Дата:01.08.2022г. 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

 
от дейността на комисията, съставен на основание чл.22, ал.19 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, наричана за краткост по-долу 

Наредбата и назначена със Заповед № РД-05-538/28.07.2022г. на кмета на Община Хисаря за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в търг с тайно наддаване: „Продажба 

на стояща дървесина на корен от Обект №2103,  Обект № 2104 и Обект № 2105 горска 

територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП „Общинско горско стопанство-

Хисаря”, открит със Заповед РД-05- 487/12.07.2022г. на кмета на Община Хисаря 

 

Днес 28.07.2022г. в 14:00 часа в административната сграда на Община Хисаря с адрес: гр. Хисаря, 

ул. „Генерал Гурко” №14, на открито заседание се събра комисия, назначена със Заповед №РД-05-

538/28.07.2022г. на кмета на Община Хисаря в състав: 

 

1. Милена Балямска на длъжност „зам. кмет” в Община Хисаря - Председател на 

комисията; 

2. Ангел Веселинов на длъжност „Директор на ОП “ОГС Хисаря“ в Община Хисаря - 

член на комисията; 

3. Мая Караиванска на длъжност „счетоводител” в Община Хисаря– член, икономист на 

комисията; 

4. Добромир Марковски на длъжност „юрисконсулт“ в Община Хисаря – член на 

комисията. 

5. Румяна Рашева на длъжност „юрисконсулт“ в Община Хисаря – член на комисията 

 

    за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти на участниците в търг с тайно 

наддаване с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2103, Обект № 2104 

и Обект № 2105 горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП „Общинско 

горско стопанство-Хисаря”. 

 

Заседанието бе открито от председателя на комисията, който съобщи, че за провеждане на 

процедурата са валидни разпоредбите 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, наричана за краткост по-долу Наредбата.  

 

Преди започване на работата си всички членове на комисията попълниха и подписаха изискуемата 

декларация съгласно чл. 21, ал.6 от Наредбата. 

 

Комисията провери и установи, че в деловодството на Община Хисаря са постъпили 12 

(дванадесет) оферти за участие, както следва: 

 

1.Оферта Вх. №1/27.07.2022г., 15:49 ч., депозирана от "РАЯ-М 69" ЕООД; 

2.Оферта Вх. №2/27.07.2022г., 16:26 ч., депозирана от "Антонис-06" ЕООД; 

3.Оферта Вх. №3/27.07.2022г., 16:28 ч., депозирана от „Модър - 2002“ ООД; 

4.Оферта Вх. №4/27.07.2022г., 16:30 ч., депозирана от „Червен камък 2015“ ЕООД; 

5.Оферта Вх. №5/27.07.2022г., 16:32 ч., депозирана от "Митови Транс" ЕООД; 

6.Оферта Вх. №6/27.07.2022г., 16:34 ч., депозирана от „Кузманов и Сие“ ООД; 



7.Оферта Вх. №7/27.07.2022г., 16:36 ч., депозирана от „Буная Лес“ ООД; 

8.Оферта Вх. №8/27.07.2022г., 16:37 ч., депозирана от „Диан Форест“ ЕООД; 

9.Оферта Вх. №9/27.07.2022г., 16:40 ч., депозирана от „Икабал“ ЕООД; 

10.Оферта Вх. №10/27.07.2022г., 16:42 ч., депозирана от "Маркони груп-Лес" ЕООД; 

11.Оферта Вх. №11/27.07.2022г., 16:47 ч., депозирана от „Бергин 13“ ООД; 

12.Оферта Вх. №12/27.07.2022г., 16:52 ч., депозирана от "Рая Лес" ЕООД. 

 

 

На откритото заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 

1. Радослав Мазников - управител на "РАЯ-М 69" ЕООД. 

 

Резултати от работата на комисията: 

 

I. ПЪРВИ ЕТАП ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА: 

Офертите на участниците са представени в непрозрачни пликове, запечатани и с ненарушена 

цялост. Отклонения не бяха констатирани. Комисията пристъпи към отваряне на офертите, 

представени от участниците и оповести документите, които се съдържат. 

 

1. Участникът "РАЯ-М 69" ЕООД представя следните документи: 

1.Заявление за участие за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение №1, 

подписано от управителя с посочен ЕИК 203250865. В заявлението е посочено, че търговецът 

е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ с Удостоверение № 7039/28.09.2015г.  

2.При проверка на интернет страницата на Агенция по вписванията - „търговски регистър” бе 

установено, че фирмата на участника "РАЯ-М 69" ЕООД е вписана в търговския регистър на 

АВ по реда на ЗТР е ЕИК 203250865, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище 

4500, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. „Пятигорск" № 36, с управител: Радослав Петров 

Мазников. 

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.З, букви от „а” до „з” от Наредбата 

- оригинал на Приложение №2. 1 брой подписан от управителя: Радослав Петров Мазников. 

Участникът е декларирал внасянето на гаранция за Обект № 2103, обект № 2104 и обект № 

2105. Участникът е декларирал, че отговаря на техническите изисквания на Възложителя и 

разполага с минимални технически възможности и персонал за изпълнение на дейностите, 

свързани с осъществяване предмета на търга. 

4.Декларация за извършен оглед на обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение 

№3. 

5.Плик „Ценово предложение” за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение 

№ 4. 

 

Комисията извърши служебна проверка за актуалната регистрация в публичния регистър на ИАГ по 

реда на чл. 241 от ЗГ и притежаване на удостоверение за регистрация за дейността - добив на 

дървесина на участника "РАЯ-М 69" ЕООД и установи, че участникът е вписан в публичния 

регистър на ИАГ по реда на чл. 241 от ЗГ за дейността - добив на дървесина. 

 

Комисията извърши служебна проверка за спазване срока и размера за внасяне на гаранция за 

участие на участника "РАЯ-М 69" ЕООД и установи, че участникът е спазил срока и размера за 

внасяне на гаранция за участие. 

Участникът „РАЯ-М 69" ЕООД се допуска до следващ етап на процедурата 

 

2. Участникът "Антонис-06" ЕООД не е представил Приложение № 3, а именно декларация за 

извършен оглед. Комисията единодушно реши да острани участника на основание чл. 22, ал. 

4, т.3 от НУРВИДГТ поради представяне на непълна оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. 

 

3. Участникът „Модър - 2002“ ООД представя следните документи: 



1. Заявление за участие за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение №1, 

подписано от управителя с посочен ЕИК 115763305. В заявлението е посочено, че търговецът 

е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ с Удостоверение № 7460/22.06.2016г.  

2.При проверка на интернет страницата на Агенция по вписванията - „търговски регистър” бе 

установено, че фирмата на участника „Модър - 2002“ ООД е вписана в търговския регистър 

на АВ по реда на ЗТР е ЕИК 115763305, със седалище и адрес на управление: с.  Бойково 4103, 

общ. Родопи, обл. Пловдив, с управители: Милен Георгиев и Георги Георгиев, начин на 

представляване: заедно и поотделно. 

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.З, букви от „а” до „з” от Наредбата 

- оригинал на Приложение №2. 2 броя подписани от управителите: Милен Георгиев и Георги 

Георгиев. Участникът е декларирал внасянето на гаранция за обект № 2103, обект № 2104 и 

обект № 2105. Участникът е декларирал, че отговаря на техническите изисквания на 

Възложителя и разполага с минимални технически възможности и персонал за изпълнение на 

дейностите, свързани с осъществяване предмета на търга. 

4.Декларация за извършен оглед на обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение 

№3. 

5.Пликове „Ценово предложение” за обект № 2104 - Приложение № 4.  

 

Участникът не е представил пликове с „Ценово предложение за обект № 2103 и обект № 2105. 

 

Комисията извърши служебна проверка за актуалната регистрация в публичния регистър на ИАГ по 

реда на чл. 241 от ЗГ и притежаване на удостоверение за регистрация за дейността - добив на 

дървесина на участника „Модър - 2002“ ООД и установи, че участникът е вписан в публичния 

регистър на ИАГ по реда на чл. 241 от ЗГ за дейността - добив на дървесина. 

 

Комисията извърши служебна проверка за спазване срока и размера за внасяне на гаранция за 

участие на участника „Модър - 2002“ ООД и установи, че участникът е спазил срока и размера за 

внасяне на гаранция за участие. 

Участникът „Модър - 2002“ ООД се допуска до следващ етап на процедурата за обект № 2104.  

 

 

4. Участникът "Червен Камък 2015" ЕООД представя следните документи: 

1.Заявление за участие за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение №1, 

подписано от управителя с посочен ЕИК 202560131. В заявлението е посочено, че търговецът 

е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ с Удостоверение № 6787/21.04.2015г.  

2. При проверка на интернет страницата на Агенция по вписванията - „търговски регистър” бе 

установено, че фирмата на участника "Червен Камък 2015" ЕООД е вписана в търговския 

регистър на АВ по реда на ЗТР е ЕИК 202560131, със седалище и адрес на управление: с. 

Първенец 4110, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. „Кубрат" № 15, с управител: Ангел Райчев 

Пехливанов. 

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.З, букви от „а” до „з” от Наредбата 

- оригинал на Приложение №2. 1 брой подписан от управителя: Ангел Райчев Пехливанов. 

Участникът е декларирал внасянето на гаранция за Обект № 2103, обект № 2104 и обект № 

2105. Участникът е декларирал, че отговаря на техническите изисквания на Възложителя и 

разполага с минимални технически възможности и персонал за изпълнение на дейностите, 

свързани с осъществяване предмета на търга. 

4.Декларация за извършен оглед на обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение 

№3. 

5.Плик „Ценово предложение” за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение 

№ 4. 

 

Комисията извърши служебна проверка за актуалната регистрация в публичния регистър на ИАГ по 

реда на чл. 241 от ЗГ и притежаване на удостоверение за регистрация за дейността - добив на 



дървесина на участника "Червен Камък 2015" ЕООД и установи, че участникът е вписан в 

публичния регистър на ИАГ по реда на чл. 241 от ЗГ за дейността - добив на дървесина. 

 

Комисията извърши служебна проверка за спазване срока и размера за внасяне на гаранция за 

участие на участника "Червен Камък 2015" ЕООД и установи, че участникът е спазил срока и 

размера за внасяне на гаранция за участие. 

Участникът "Червен Камък 2015" ЕООД се допуска до следващ етап на процедурата.  

 

5. Участникът "Митови Транс" ЕООД представя следните документи: 

1.Заявление за участие за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение №1, 

подписано от управителя с посочен ЕИК 203381505. В заявлението е посочено, че търговецът 

е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ с Удостоверение № 8401/21.05.2018г.  

2. При проверка на интернет страницата на Агенция по вписванията - „търговски регистър” бе 

установено, че фирмата на участника "Митови Транс" ЕООД е вписана в търговския 

регистър на АВ по реда на ЗТР е ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. 

Богдан 4343, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „14-та" № 12, с управител: Гергана Цочева 

Митова. 

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.З, букви от „а” до „з” от Наредбата 

- оригинал на Приложение №2. 1 брой подписан от управителя: Гергана Цочева Митова. 

Участникът е декларирал внасянето на гаранция за Обект № 2103, обект № 2104 и обект № 

2105. Участникът е декларирал, че отговаря на техническите изисквания на Възложителя и 

разполага с минимални технически възможности и персонал за изпълнение на дейностите, 

свързани с осъществяване предмета на търга. 

4.Декларация за извършен оглед на обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение 

№3. 

5.Плик „Ценово предложение” за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение 

№ 4. 

 

Комисията извърши служебна проверка за актуалната регистрация в публичния регистър на ИАГ по 

реда на чл. 241 от ЗГ и притежаване на удостоверение за регистрация за дейността - добив на 

дървесина на участника "Митови Транс" ЕООД и установи, че участникът е вписан в публичния 

регистър на ИАГ по реда на чл. 241 от ЗГ за дейността - добив на дървесина. 

 

Комисията извърши служебна проверка за спазване срока и размера за внасяне на гаранция за 

участие на участника "Митови Транс" ЕООД и установи, че участникът е спазил срока и размера 

за внасяне на гаранция за участие. 

Участникът "Митови Транс" ЕООД се допуска до следващ етап на процедурата.  

 

 

6. Участникът "Кузманов и Сие" ООД представя следните документи: 

1. Заявление за участие за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение №1, 

подписано от управителя с посочен ЕИК 112666908. В заявлението е посочено, че търговецът 

е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ с Удостоверение № 4523/19.12.2012г.  

2.При проверка на интернет страницата на Агенция по вписванията - „търговски регистър” бе 

установено, че фирмата на участника "Кузманов и Сие" ООД е вписана в търговския 

регистър на АВ по реда на ЗТР е ЕИК 112666908, със седалище и адрес на управление: гр. 

Панагюрище, п.к. 4500, община Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 42, 

с управител: Дафинка Атанасова Кузманова. 

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.З, букви от „а” до „з” от Наредбата 

- оригинал на Приложение №2. 1 брой подписана от управителя: Дафинка Атанасова 

Кузманова. Участникът е декларирал внасянето на гаранция за обект № 2103, обект № 2104 и 

обект № 2105. Участникът е декларирал, че отговаря на техническите изисквания на 

Възложителя и разполага с минимални технически възможности и персонал за изпълнение на 

дейностите, свързани с осъществяване предмета на търга. 



4.Декларация за извършен оглед на обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение 

№3. 

5.Пликове „Ценово предложение” за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - 

Приложение № 4. 

 

Комисията извърши служебна проверка за актуалната регистрация в публичния регистър на ИАГ по 

реда на чл. 241 от ЗГ и притежаване на удостоверение за регистрация за дейността - добив на 

дървесина на участника "Кузманов и Сие" ООД и установи, че участникът е вписан в публичния 

регистър на ИАГ по реда на чл. 241 от ЗГ за дейността - добив на дървесина. 

 

Комисията извърши служебна проверка за спазване срока и размера за внасяне на гаранция за 

участие на участника "Кузманов и Сие" ООД и установи, че участникът е спазил срока и размера 

за внасяне на гаранция за участие. 

Участникът "Кузманов и Сие" ООД се допуска до следващ етап на процедурата.  

 

7. Участникът „Буная Лес“ ООД представя следните документи: 

1. Заявление за участие за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение №1, 

подписано от управителя с посочен ЕИК 205981324. В заявлението е посочено, че търговецът 

е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ с Удостоверение № 9097/31.01.2020г.  

2.При проверка на интернет страницата на Агенция по вписванията - „търговски регистър” бе 

установено, че фирмата на участника „Буная Лес“ ООД е вписана в търговския регистър на 

АВ по реда на ЗТР е ЕИК  205981324, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, 

п.к. 4500, община Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Георги Момеков“ № 7, с управители: 

Иван Филипов Ченчев и Георги Иванов Йосифов. 

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.З, букви от „а” до „з” от Наредбата 

- оригинал на Приложение №2. 2 броя подписани от управителите: Иван Филипов Ченчев и 

Георги Иванов Йосифов. Участникът е декларирал внасянето на гаранция за обект № 2103, 

обект № 2104 и обект № 2105. Участникът е декларирал, че отговаря на техническите 

изисквания на Възложителя и разполага с минимални технически възможности и персонал за 

изпълнение на дейностите, свързани с осъществяване предмета на търга. 

4.Декларация за извършен оглед на обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение 

№3. 

5.Пликове „Ценово предложение” за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - 

Приложение № 4. 

 

Комисията извърши служебна проверка за актуалната регистрация в публичния регистър на ИАГ по 

реда на чл. 241 от ЗГ и притежаване на удостоверение за регистрация за дейността - добив на 

дървесина на участника „Буная Лес“ ООД и установи, че участникът е вписан в публичния 

регистър на ИАГ по реда на чл. 241 от ЗГ за дейността - добив на дървесина. 

 

Комисията извърши служебна проверка за спазване срока и размера за внасяне на гаранция за 

участие на участника „Буная Лес“ ООД и установи, че участникът е спазил срока и размера за 

внасяне на гаранция за участие. 

Участникът „Буная Лес“ ООД се допуска до следващ етап на процедурата. 

 

8. Участникът "Диан Форест" ЕООД представя следните документи: 

1.Заявление за участие за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение №1, 

подписано от управителя с посочен ЕИК 203399695. В заявлението е посочено, че търговецът 

е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ с Удостоверение № 8850/14.06.2019г.  

2.При проверка на интернет страницата на Агенция по вписванията - „търговски регистър” бе 

установено, че фирмата на участника "Диан Форест" ЕООД е вписана в търговския регистър 

на АВ по реда на ЗТР е ЕИК 203399695, със седалище и адрес на управление: гр.  Хисаря 4180, 

общ. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „Хан Кубрат" № 5, с управител: Диан Котов Ненчев. 



3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.З, букви от „а” до „з” от Наредбата 

- оригинал на Приложение №2. 1 брой подписан от управителя: Диан Котов Ненчев. 

Участникът е декларирал внасянето на гаранция за Обект № 2103, обект № 2104 и обект № 

2105. Участникът е декларирал, че отговаря на техническите изисквания на Възложителя и 

разполага с минимални технически възможности и персонал за изпълнение на дейностите, 

свързани с осъществяване предмета на търга. 

4.Декларация за извършен оглед на обект  № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - 

Приложение №3. 

5.Плик „Ценово предложение” за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение 

№ 4. 

 

Комисията извърши служебна проверка за актуалната регистрация в публичния регистър на ИАГ по 

реда на чл. 241 от ЗГ и притежаване на удостоверение за регистрация за дейността - добив на 

дървесина на участника "Диан Форест" ЕООД и установи, че участникът е вписан в публичния 

регистър на ИАГ по реда на чл. 241 от ЗГ за дейността - добив на дървесина. 

 

Комисията извърши служебна проверка за спазване срока и размера за внасяне на гаранция за 

участие на участника "Диан Форест" ЕООД и установи, че участникът е спазил срока и размера за 

внасяне на гаранция за участие. 

Участникът "Диан Форест" ЕООД се допуска до следващ етап на процедурата.  

 

9. Участникът „Икабал“ ЕООД представя следните документи: 

1.Заявление за участие за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение №1, 

подписано от управителя с посочен ЕИК 205357652. В заявлението е посочено, че търговецът 

е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ с Удостоверение № 9132/09.04.2020г.  

2.При проверка на интернет страницата на Агенция по вписванията - „търговски регистър” бе 

установено, че фирмата на участника „Икабал“ ЕООД е вписана в търговския регистър на АВ 

по реда на ЗТР е ЕИК 205357652, със седалище и адрес на управление: с. Кръстевич, общ.  

Хисаря 4177, обл. Пловдив, ул. „13-та" № 12, с управител: Андрея Пешев Димитров. 

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.З, букви от „а” до „з” от Наредбата 

- оригинал на Приложение №2. 1 брой подписан. Участникът е декларирал внасянето на 

гаранция за Обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105. Участникът е декларирал, че 

отговаря на техническите изисквания на Възложителя и разполага с минимални технически 

възможности и персонал за изпълнение на дейностите, свързани с осъществяване предмета на 

търга. 

4.Декларация за извършен оглед на обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105  - 

Приложение №3. 

5. Участникът е представил три броя запечатани непрозрачни плика без надпис „Ценово 

предложение”, без наименованието на участника и без № на съответния обект, за който той 

подава оферта. 

 

В раздел II, т.2.4 от условията за участие: „НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ 

ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА НА УЧАСТНИЦИТЕ“ са описани изискванията за участие 

и допускане до отваряне на представените ценови оферти. 

 

Комисията заключи, че представените три броя запечатани непрозрачни плика от 

участника "Икабал“ ЕООД НЕ СЪОТВЕТСТВАТ на условията за провеждане на 

процедурата, утвърдени със Заповед № РД-05-487/12.07.2022г. на Кмета на Община 

Хисаря. Участникът не е допуснат до следващ етап на процедурата – Отваряне на 

„Ценови предложения“, на основание чл. 19, ал. 2 от НУРВИДГТ и раздел II от 

условията за участие. 

 

 

10. Участникът "Маркони груп-Лес" ЕООД представя следните документи: 



1.Заявление за участие за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105  - Приложение №1, 

подписано от управителя с посочен ЕИК 203110960. В заявлението е посочено, че търговецът 

е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ с Удостоверение № 9525/18.02.2021г.  

2.При проверка на интернет страницата на Агенция по вписванията - „търговски регистър” бе 

установено, че фирмата на участника "Маркони груп-Лес" ЕООД е вписана в търговския 

регистър на АВ по реда на ЗТР е ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: гр.  

Пловдив 4004, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Александър Стамболийски" № 50, с 

управител: Пенка Николова Бангеева. 

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.З, букви от „а” до „з” от Наредбата 

- оригинал на Приложение №2. 1 брой подписан от управителя: Пенка Николова Бангеева. 

Участникът е декларирал внасянето на гаранция за Обект № 2103, обект № 2104 и обект № 

2105. Участникът е декларирал, че отговаря на техническите изисквания на Възложителя и 

разполага с минимални технически възможности и персонал за изпълнение на дейностите, 

свързани с осъществяване предмета на търга. 

4.Декларация за извършен оглед на Обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - 

Приложение №3. 

5.Пликове „Ценово предложение” за Обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - 

Приложение № 4. 

 

Комисията извърши служебна проверка за актуалната регистрация в публичния регистър на ИАГ по 

реда на чл. 241 от ЗГ и притежаване на удостоверение за регистрация за дейността - добив на 

дървесина на участника "Маркони груп-Лес" ЕООД и установи, че участникът е вписан в 

публичния регистър на ИАГ по реда на чл. 241 от ЗГ за дейността - добив на дървесина. 

 

Комисията извърши служебна проверка за спазване срока и размера за внасяне на гаранция за 

участие на участника "Маркони груп-Лес" ЕООД и установи, че участникът е спазил срока и 

размера за внасяне на гаранция за участие. 

Участникът "Маркони груп-Лес" ЕООД се допуска до следващ етап на процедурата. 

 

11. Участникът „Бергин 13“ ООД представя следните документи: 

1. Заявление за участие за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение №1, 

подписано от управителя с посочен ЕИК 202442161. В заявлението е посочено, че търговецът 

е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ с Удостоверение № 6998/31.08.2015г.  

2.При проверка на интернет страницата на Агенция по вписванията - „търговски регистър” бе 

установено, че фирмата на участника „Бергин 13“ ООД е вписана в търговския регистър на 

АВ по реда на ЗТР е ЕИК 202442161, със седалище и адрес на управление: с. Старосел 4175, 

общ. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „Георги Димитров" № 60, с управители: Иван Береберов и 

Гина Берберова, начин на представляване: заедно и поотделно. 

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.З, букви от „а” до „з” от Наредбата 

- оригинал на Приложение №2. 2 броя подписани от управителите: Иван Береберов и Гина 

Берберова. Участникът е декларирал внасянето на гаранция за обект № 2103, обект № 2104 и 

обект № 2105. Участникът е декларирал, че отговаря на техническите изисквания на 

Възложителя и разполага с минимални технически възможности и персонал за изпълнение на 

дейностите, свързани с осъществяване предмета на търга. 

4.Декларация за извършен оглед на обект  № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - 

Приложение №3. 

5.Пликове „Ценово предложение” за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - 

Приложение № 4. 

 

Комисията извърши служебна проверка за актуалната регистрация в публичния регистър на ИАГ по 

реда на чл. 241 от ЗГ и притежаване на удостоверение за регистрация за дейността - добив на 

дървесина на участника „Бергин 13“ ООД и установи, че участникът е вписан в публичния 

регистър на ИАГ по реда на чл. 241 от ЗГ за дейността - добив на дървесина. 

 



Комисията извърши служебна проверка за спазване срока и размера за внасяне на гаранция за 

участие на участника „Бергин 13“ ООД и установи, че участникът е спазил срока и размера за 

внасяне на гаранция за участие. 

Участникът „Бергин 13“ ООД се допуска до следващ етап на процедурата. 

 

12. Участникът "Рая Лес" ЕООД представя следните документи: 

1.Заявление за участие за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение №1, 

подписано от управителя с посочен ЕИК 205590884. В заявлението е посочено, че търговецът 

е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 ЗГ с Удостоверение № 8798/09.05.2019г.  

2.При проверка на интернет страницата на Агенция по вписванията - „търговски регистър” бе 

установено, че фирмата на участника "Рая Лес" ЕООД е вписана в търговския регистър на 

АВ по реда на ЗТР е ЕИК 205590884, със седалище и адрес на управление: гр.  Хисаря 4180, 

общ. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „Иванка Пашкулова" № 24, с управител: Стилиян Стоянов 

Велков. 

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.З, букви от „а” до „з” от Наредбата 

- оригинал на Приложение №2. 1 брой подписан от управителя: Стилиян Стоянов Велков. 

Участникът е декларирал внасянето на гаранция за Обект№ 2103, обект № 2104 и обект № 

2105. Участникът е декларирал, че отговаря на техническите изисквания на Възложителя и 

разполага с минимални технически възможности и персонал за изпълнение на дейностите, 

свързани с осъществяване предмета на търга. 

4.Декларация за извършен оглед на обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - Приложение 

№3. 

5.Пликове „Ценово предложение” за обект № 2103, обект № 2104 и обект № 2105 - 

Приложение № 4. 

 

Комисията извърши служебна проверка за актуалната регистрация в публичния регистър на ИАГ по 

реда на чл. 241 от ЗГ и притежаване на удостоверение за регистрация за дейността - добив на 

дървесина на участника "Рая Лес" ЕООД и установи, че участникът е вписан в публичния 

регистър на ИАГ по реда на чл. 241 от ЗГ за дейността - добив на дървесина. 

 

Комисията извърши служебна проверка за спазване срока и размера за внасяне на гаранция за 

участие на участника "Рая Лес" ЕООД и установи, че участникът е спазил срока и размера за 

внасяне на гаранция за участие. 

 

Участникът "Рая Лес" ЕООД се допуска до следващ етап на процедурата. 

 

II. ВТОРИ ЕТАП - ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на Пликове „Ценово предложение” : 

 

1.Участникът "РАЯ-М 69" ЕООД предлага цена за обект № 2103 в размер на 63 640,00 лв. 

(шестдесет и три хиляди шестстотин и четиридесет лева), без включен ДДС. 

Участникът "РАЯ-М 69" ЕООД предлага цена за обект № 2104 в размер на 74 000,00 лв. 

(седемдесет и четири хиляди лева), без включен ДДС. 

Участникът "РАЯ-М 69" ЕООД предлага цена за обект № 2105 в размер на 80 000,00 лв. 

(осемдесет хиляди лева), без включен ДДС. 

 

2.Участникът "Модър-2002" ООД предлага цена за обект № 2104 в размер на 62 000,00 лв. 

(шестдесет и две хиляди лева), без включен ДДС. 

 

3. Участникът "Червен Камък 2015" ЕООД предлага цена за обект № 2103 в размер на 25 820,00 

лв. (двадесет и пет хиляди осемстотин и двадесет лева), без включен ДДС.  

Участникът "Червен Камък 2015" ЕООД предлага цена за обект № 2104 в размер на 31 

095,00 лв. (тридесет и една хиляди деветдесет и пет лева), без включен ДДС. 



Участникът "Червен Камък 2015" ЕООД предлага цена за обект № 2105 в размер на 34 

360,00 лв. (тридесет и четири хиляди триста и шестдесет лева), без включен ДДС. 

 

4.  Участникът "Митови Транс" ЕООД предлага цена за обект № 2103 в размер на 25 820,00 лв. 

(двадесет и пет хиляди осемстотин и двадесет лева), без включен ДДС. 

Участникът "Митови Транс" ЕООД предлага цена за обект № 2104 в размер на 31 095,00 лв. 

(тридесет и една хиляди деветдесет и пет лева), без включен ДДС. 

Участникът "Митови Транс" ЕООД предлага цена за обект № 2105 в размер на 68 720,00 лв. 

(шестдесет и осем хиляди седемстотин и двадесет лева), без включен ДДС. 

 

5. Участникът "Кузманов и Сие" ООД предлага цена за обект № 2103 в размер на 25 820,00 лв. 

(двадесет и пет хиляди осемстотин и двадесет лева), без включен ДДС. 

Участникът "Кузманов и Сие" ООД предлага цена за обект № 2104 в размер на 31 095,00 лв. 

(тридесет и една хиляди деветдесет и пет лева), без включен ДДС. 

Участникът "Кузманов и Сие" ООД предлага цена за обект № 2105 в размер на 34 360,00 лв. 

(тридесет и четири хиляди триста и шестдесет лева), без включен ДДС. 

 

6.Участникът „Буная Лес“ ООД предлага цена за обект № 2103 в размер на в размер на 64 000,00 

лв. (шестдесет и четири хиляди лева), без включен ДДС. 

Участникът „Буная Лес“ ООД предлага цена за обект № 2104 в размер на 31 095,00 лв. 

(тридесет и една хиляди деветдесет и пет лева), без включен ДДС. 

Участникът „Буная Лес“ ООД предлага цена за обект № 2105 в размер на 34 360,00 лв. 

(тридесет и четири хиляди триста и шестдесет лева), без включен ДДС. 

 

 

7. Участникът "Диан Форест" ЕООД предлага цена за обект № 2103 в размер на в размер на 51 

500,00 лв. (петдесет и една хиляди и петстотин лева), без включен ДДС. 

Участникът "Диан Форест" ЕООД предлага цена за обект № 2104 в размер на 34 360,00 лв. 

(тридесет и четири хиляди триста и шестдесет лева), без включен ДДС. 

Участникът "Диан Форест" ЕООД предлага цена за обект № 2105 в размер на 31 095,00 лв. 

(тридесет и една хиляди деветдесет и пет лева), без включен ДДС. 

 

Участникът "Диан Форест" ЕООД е предложил по-ниска цена от началната за обект № 

2105 и не се допуска до следващ етап от процедурата на основание чл. 22, ал. 4, т. 3, във 

връзка с чл. 65, ал. 2 от НУРВИДГТ и Раздел І, т.2.1 от условията. 

 

8.Участникът "Маркони груп-Лес" ЕООД предлага цена за обект № 2103 в размер на 80 000,00 

лева (осемдесет хиляди лева), без включен ДДС; 

Участникът "Маркони груп-Лес" ЕООД предлага цена за обект № 2104 в размер на 93 000,00 

лева (деветдесет и три хиляди лева), без включен ДДС; 

Участникът "Маркони груп-Лес" ЕООД предлага цена за обект № 2105 в размер на 

105 000,00 (сто и пет хиляди лева), без включен ДДС; 

 

9.  Участникът „Бергин 13“ ООД предлага цена за обект № 2103 в размер на 25 850,00 лв. 

(двадесет и пет хиляди осемстотин и петдесет лева), без включен ДДС;  

Участникът „Бергин 13“ ООД предлага цена за обект № 2104 в размер на 31 100,00 (тридесет 

и една хиляди и сто лева), без включен ДДС;  

Участникът „Бергин 13“ ООД предлага цена за обект № 2105 в размер на 86 000,00 (осемдесет 

и шест хиляди лева), без включен ДДС.  

 

10.  Участникът "Рая Лес" ЕООД предлага цена за обект № 2103 в размер на 25 820,00 лв. 

(двадесет и пет хиляди осемстотин и двадесет лева), без включен ДДС; 

Участникът "Рая Лес" ЕООД предлага цена за обект № 2104 в размер на 77 777 ,00 лева 

(седемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и седем лева), без включен ДДС; 



Участникът "Рая Лес" ЕООД предлага цена за обект № 2105 в размер на 34 360,00 лв. 

(тридесет и четири хиляди триста и шестдесет лева), без включен ДДС. 

 

 

III.ТРЕТИ ЕТАП-РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОЦЕНКА И 

КЛАСИРАНЕ 

 

Комисията пристъпи към класиране по критерия за оценка „най-висока предложена цена”. 

Комисията определи класирането, както следва: 

 

ЗА ОБЕКТ №2103, класирането е: 

 

I -во място –"Маркони груп-Лес" ЕООД с предложена цена за обект № 2103 в размер на 80 

000,00 лева (осемдесет хиляди лева), без включен ДДС; 

П-ро място - „Буная Лес“ ООД с предложена цена за обект № 2103 в размер на 64 000,00 лв. 

(шестдесет и четири хиляди лева), без включен ДДС. 

 

ЗА ОБЕКТ №2104, класирането е: 

 

I -во място –"Маркони груп-Лес" ЕООД с предложена цена за обект № 2104 в размер на 

93 000,00 лева (деветдесет и три хиляди лева), без включен ДДС; 

П-ро място - "Рая Лес" ЕООД предлага цена за обект № 2104 в размер на 77 777 ,00 лева 

(седемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и седем лева), без включен ДДС. 

 

ЗА ОБЕКТ №2105, класирането е: 

 

I -во място –"Маркони груп-Лес" ЕООД с предложена цена за обект № 2105 в размер на 

105 000,00 (сто и пет хиляди лева), без включен ДДС; 

П-ро място - „Бергин 13“ ООД с предложена цена за обект № 2105 в размер на 86 000,00 

(осемдесет и шест хиляди лева), без включен ДДС. 

 

 

IV. Комисията предлага на Продавача за Купувачи по обекти да бъдат избрани, класираните 

на първо място участници. 

 

Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр и следва да се предаде за утвърждаване заедно с 

цялата документация, събрана в хода на провеждане на процедурата на кмета на Община Хисаря. 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

Председател: 1................../п/*.............. / Милена Балямска/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

2................./п/*............... /Ангел Веселинов/         3..................../п/*...................  /Мая Караиванска/ 

 

 

4..................../п/*............ /Добромир Марковски/     5.................../п/*....................  /Румяна Рашева/ 

 

* заличенo обстоятелствo съгласно §1, т.1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 


