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

(Кмета на Община Хисаря инж.Пенка Ганева) 

Дата: 13.09.2022г. 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  
 

от дейността на комисията, съставен на основание чл.35, ал.8 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 

проверка редовността и съответствието на представените документи на определения за купувач 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”, открит със Заповед РД-05- 487/12.07.2022г. на кмета 

на Община Хисаря. 

 

Днес, 13.09.2022г. в 13:30 часа в административната сграда на Община Хисаря с адрес: 

гр.Хисаря, ул. „Генерал Гурко” №14, на 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 проверка редовността и съответствието на представените документи за сключване на 

договор с определения за купувач в откритата процедура - 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. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

I. Комисията провери и установи, че в законоустановения срок, участникът „Бергин 13“ 

ООД, определен за купувач на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 

2105, представя Документи по чл.35, ал. 5 от Наредбата, с Вх. №26-00-910/07.09.2022г. 



 2 

 

1. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на участника, 

издадена от НАП, от която са видни всички наети лица – заверено копие.  

2. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и талони за преминат 

технически преглед на - 5 бр. моторни триони – заверени копия. 

3. Свидетелства за правоспособност за работа с моторен трион на наетите лица – 5 броя 

заверени копия.  

4. Свидетелства за регистрация на Товарен автомобил и удостоверение за преминат 

технически преглед, собственост на  „Бергин 13“ ООД – 2 броя заверени копия. 

5. Свидетелства за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна 

техника  – 2 броя заверени копия. 

6. Договор за наем на 12 броя животинска сила от 10.10.2021г. – заверено копие. 

7. Удостоверение за регистрация с № 6998 от 31.08.2015г., издадено от ИАГ, на основание 

чл. 241 от Закона за горите-1бр. заверено копие.  

8. Удостоверение за регистрация с № 11723 от 15.07.2015г., издадено от ИАГ, на основание 

чл. 235 от Закона за горите-1бр. заверено копие.  

9. Сертификат за добив, закупуване на обла дървесина и дърва за огрев (FSC) – заверено 

копие. 

10. Свидетелства за съдимост на лицата по чл.18, ал.4 от Наредбата /управителите/ от 

10.08.2022г. с № 16043 на РС-Пловдив - заверенo копиe и от 10.08.2022г. с № 16044. 

 

II. Комисията провери и установи, че в законоустановения срок, участникът "Буная Лес" 

ООД, определен за купувач на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 

2103, представя Документи по чл.35, ал. 5 от Наредбата, с Вх. №26-00-919/12.09.2022г., а 

именно: 

 

1. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на участника, 

издадена от НАП, от която са видни всички наети лица – заверено копие.  

2. Договор за наем на 3 броя животинска сила от 01.02.2022г. – заверено копие. 

3. Паспорти на еднокопитни животни – 3 броя заверени копия. 

4. Договор за наем на 2 броя товарни автомобила от 05.07.2022г. – заверено копие. 

5. Свидетелства за регистрация на 2 броя Товарни автомобила и удостоверения за преминат 

технически преглед, собственост на "Маринела форест 2012" ЕООД – 2 броя заверени 

копия. 

6. Свидетелства за управление на МПС - категория “C”  – 2 брой заверени копия. 

7. Договор за лизинг с предмет 4 броя моторни триона от 01.11.2021г. – заверено копие. 

8. Свидетелства за правоспособност за работа с моторен трион на наетите лица – 2 броя 

заверени копия.  

9. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и талони за преминат 

технически преглед на 2 бр. моторни триона, собственост на „Форест“ ЕООД – заверени 

копия. 

10. Удостоверение за регистрация с № 9097 от 31.01.2020г., издадено от ИАГ, на основание 

чл. 241 от Закона за горите-1бр. заверено копие.  

11. Удостоверение за регистрация с № 11034 от 19.11.2014г., издадено от ИАГ, на основание 

чл. 235 от Закона за горите-1бр. заверено копие.  

12. Свидетелства за съдимост на лицата по чл.18, ал.4 от Наредбата /управителите/ -

електронно свидетелство от 28.06.2022г. с рег. № 22062800943 и свидетелство от РС-

Панагюрище от 19.08.2022г. с рег. № 1017 -  заверено копие. 
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III. Комисията провери и установи, че в законоустановения срок, участникът "Рая Лес" 

ЕООД, определен за купувач на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 

2104, представя Документи по чл.35, ал. 5 от Наредбата, с Вх. №26-00-925/12.09.2022г., а 

именно: 

 

1. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на участника, 

издадена от НАП, от която са видни всички наети лица – заверено копие.  

2. Договор за оперативен лизинг с предмет 5 /пет/ броя Моторни резачки. 

3. Свидетелства за правоспособност за работа с моторен трион на наетите лица – заверени 

копия.  

4. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и талони за преминат 

технически преглед на - 2 бр. моторни триони – заверени копия. 

5.   Свидетелства за управление на МПС - категория “C”  – 2 броя заверени копия. 

6. Свидетелства за регистрация на Товарен автомобил и удостоверение за преминат 

технически преглед, собственост на „Рая лес” ЕООД – 2 броя заверени копия. 

7. Сертификат за добив, закупуване на обла дървесина и дърва за огрев (FSC) – заверено 

копие. 

8. Договор за наем на 5 броя животинска сила от 01.10.2019г. – заверено копие. 

9. Паспорти на еднокопитни животни – 2 броя заверени копия. 

10. Удостоверение за регистрация с № 8798 от 09.05.2019г., издадено от ИАГ, на основание 

чл. 241 от Закона за горите-1бр. заверено копие.  

11. Удостоверение за регистрация с № 10121 от 16.12.2013г., издадено от ИАГ, на основание 

чл. 235 от Закона за горите-1бр. заверено копие.  

12. Свидетелство за съдимост на лицата по чл.18, ал.4 от Наредбата /управителя/ от 

06.06.2022г. с № 11536 на РС-Пловдив - заверенo копиe. 

 
        С оглед извършените по-горе действия, Комисията установи, че разгледани по същество и в 

съвкупност документите представени от „Бергин 13“ ООД, „Рая лес” ЕООД и "Буная Лес" 

ООД СЪОТВЕТСТВАТ с изискванията на чл.35, ал.5 от Наредбата. 

 
    Настоящият протокол следва да бъде предаден за утвърждаване на кмета на Община Хисаря, 

съгласно чл. 35, ал. 8 от Наредбата. 

 

 

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 


