
 

 

 

 „ОБЩИНСКИ ГОРИ – ПЕРНИК“ ЕООД 
2300,Перник, ул.“Радомир“ № 1, вх.А, ет. 2, ст. 12 
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УТВЪРЖДАВАМ:  
Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 

Управител на ЕООД  

„Общински гори - Перник” 

 

Дата: 19.03.2020 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

Днес, 16.03.2020 год., комисия, назначена със Заповед № 137 от 16.03.2020 год. на 

Управителя на ЕООД “Общински гори - Перник”, в състав: 

 
Председател:  
1. Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 – лесничей в ТП „Държавно горско стопанство - Радомир“, и 

 

Членове: 

2 Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 – главен счетоводител на ТП „Държавно горско стопанство - 

Брезник” 

3. Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 – юрист, 

 

се събра на основание чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 53, ал. 1 и 2 и чл. 22 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 

(НУРВИДГТДОСПДНГП), за да разгледа постъпилите оферти за участие и класира участниците в 

търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обекти № № 2021 и  2022, 

на територията стопанисвана от ЕООД “Общински гори - Перник”, при което бе извършено 

следното: 

 

Комисията получи регистър на подадените оферти за участие в търга, при което се 

установи, че са подадени 3 броя оферти, а именно: 

 

1. Оферта Вх. № 39/13.03.2020 год., 8,30 часа, от “Шукри лес” ЕООД, за обект № 2021;  

2. Оферта Вх. № 40/13.03.2020 год., 13.35 часа, от “Стоянчеви лес” ЕООД, за обект № 

2022; 

3. Оферта Вх. № 41/13.03.2020 год., 13.40 часа, от “Мирела 2018” ЕООД, за обект № 

2022. 

 

Офертите са подадени в указания в заповедта за провеждане на търга срок – 13.03.2020 

год., 16.00 часа, запечатани в непрозрачни пликове с ненарушена цялост и с написани върху 

тях наименование на Продавача, номер на обект, наименование на участника, адрес за 

кореспонденция и телефон за връзка. 

 

Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 21, ал. 6 от НУРВИДГТДОСПДНГП, 
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при което не се установиха обстоятелства, налагащи писмен отвод до продавача от страна на 

член на комисията. 

 
В обявените в заповедта за провеждане на търга дата и час на провеждане на процедурата, а 

именно 16.03.2020 год., 14,00 часа, на заседанието на комисията се явиха  Чл.4,т.1 от Регламент 

(ЕС)2016/679 – управител на “Шукри лес” ЕООД и Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 – управител на 

„Стоянчеви лес “ЕООД. „Мирела 2018“ ЕООД няма представител. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им, както 

следва: 

 

І. Комисията отвори Оферта Вх. № 39/13.03.2020 год., 08,30 часа, от “Шукри лес” ЕООД, 

за обект № 2021, при което се установи наличието на следните документи: 

 
1. Заявление за участие – Приложение № 1 с отразени удостоверение № 9017/11.12.2019 год. за 

регистрация на “Шукри лес” ЕООД в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите по 

чл. 241 от Закона за горите за дейността „добив на дървесина” и удостоверение за лесовъдска 

практика № 12629/31.10.2016 г. на нает лесовъд  Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 , регистриран за 

дейността “планиране и организация на добива на дървесина”; 

2. Един брой плик „Ценово предложение”, запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост 

и написан върху него номера на обекта – № 2021; 
  3. Декларация - Приложение № 3 от управителя Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 ; 

  4. Декларация - Приложение № 4 от управителя Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679  ; 

5. Проект на договор; 

6. Копие на удостоверение № 9017/11.12. 2019 год. за регистрация на “Шукри лес” 

ЕООД в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите по чл. 241 от Закона за горите 

за дейността „добив на дървесина”; 
  7. Копие на удостоверение за лесовъдска практика № 12629/31.10.2016 г. на нает 

лесовъд Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679  , регистриран за дейността “планиране и организация на добива 

на дървесина”; 

8. Копие на платежно нареждане от 10.03.2020 год. за внесена гаранция за участие за 

обект № 2021 в размер на 2240,00 лева;  

9. Удостоверение от ДМДТ на община – Перник за липса на задължения. 

10. Справка от търговския регистър за актуално състояние. 

 
Въз основа на посочения в офертата ЕИК 204131134 и на основание чл. 23, ал. 6 от Закона за 

търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел комисията извърши 

служебна проверка на интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписвания, 
при което установи вписано търговско дружество “Шукри лес” ЕООД, ЕИК 204131134, със 

седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Боровец“, № 4, представлявано еднолично от 

управителя Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 , поради което документите в офертата са подписани от лице 

с надлежна представителна власт. 

 

След разглеждане на приложените документи комисията не установи обстоятелства, 

даващи й основания за отстраняване на участника от участие в търга по смисъла на чл. 22, ал. 4 

от НУРВИДГТДОСПДНГП. 

 

На основание гореизложените обстоятелства председателят на комисията предложи 

допускане на участника “Шукри лес” ЕООД до следващия етап на търга, като след проведено 

гласуване членовете на комисията единодушно гласуваха за допускане на участника. 

 

ІІ. Комисията отвори Оферта Вх. № 40/13.03.2020 год., 13,35 часа, от “Стоянчеви лес” 

ЕООД, за обект № 2022, при което се установи наличието на следните документи: 

 

2. Заявление за участие – Приложение № 1 с отразени удостоверение № 

9114/17.02.2019 год. за регистрация на “Стоянчеви лес” ЕООД в публичния регистър на 

Изпълнителна агенция по горите по чл. 241 от Закона за горите за дейността „добив на  

 



 

 

дървесина” и удостоверение за лесовъдска практика № 9895/16.10.2013 г. на нает лесовъд  

Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679  , регистриран за дейността “планиране и организация на добива на 

дървесина”; 

2. Един брой плик „Ценово предложение”, запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост 

и написан върху него номера на обекта – № 2022; 
  3. Декларация - Приложение № 3 от управителя Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 ; 

4. Декларация - Приложение № 4 от управителя  Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679  ; 

5. Проект на договор; 

6. Копие на удостоверение № 9114/17.02. 2020 год. за регистрация на “Стоянчеви лес” 

ЕООД в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите по чл. 241 от Закона за горите 

за дейността „добив на дървесина”; 
  7. Копие на удостоверение за лесовъдска практика № 9895/16.10.2013 г. на нает 

лесовъд  Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679  , регистриран за дейността “планиране и организация на 

добива на дървесина”; 

8. Копие на платежно нареждане от 13.03.2020 год. за внесена гаранция за участие за 

обект № 2022 в размер на 638,00 лева;  

9. Справка от търговския регистър за актуално състояние. 

 

 
Въз основа на посочения в офертата ЕИК 206008479 и на основание чл. 23, ал. 6 от Закона за 

търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел комисията извърши 
служебна проверка на интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписвания, 

при което установи вписано търговско дружество “Стоянчеви лес” ЕООД, ЕИК 206008479, със 

седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Трайко Живков“, № 4, представлявано 

еднолично от управителя Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 , поради което документите в офертата са 

подписани от лице с надлежна представителна власт. 

 

След разглеждане на приложените документи комисията не установи обстоятелства, 

даващи й основания за отстраняване на участника от участие в търга по смисъла на чл. 22, ал. 4 

от НУРВИДГТДОСПДНГП. 

 

На основание гореизложените обстоятелства председателят на комисията предложи 

допускане на участника “Стоянчеви лес” ЕООД до следващия етап на търга, като след проведено 

гласуване членовете на комисията единодушно гласуваха за допускане на участника. 

 

ІІІ. Комисията отвори Оферта Вх. № 41/13.03.2020 год., 13,40 часа, от “Мирела 2018” 

ЕООД, за обект № 2022, при което се установи наличието на следните документи: 

 
  1. Заявление за участие – Приложение № 1 с отразени удостоверение № 

8495/03.09.2018 год. за регистрация на “Мирела 2018” ЕООД в публичния регистър на 
Изпълнителна агенция по горите по чл. 241 от Закона за горите за дейността „добив на 

дървесина” и удостоверение за лесовъдска практика № 11342/19.03.2015 г. на нает лесовъд 

Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 , регистриран за дейността “планиране и организация на добива на 

дървесина”; 

2. Един брой плик „Ценово предложение”, запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост 

и написан върху него номера на обекта – № 2022; 
3. Декларация - Приложение № 3 от управителя Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 ; 

4. Декларация - Приложение № 4 от управителя  Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679  ; 

5. Проект на договор; 

6. Копие на удостоверение № 8495/03.09. 2018 год. за регистрация на “Мирела 2018” 

ЕООД в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите по чл. 241 от Закона за горите 

за дейността „добив на дървесина”; 
7. Копие на удостоверение за лесовъдска практика № 11342/19.03.2015 г. на нает 

лесовъд Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 , регистриран за дейността “планиране и организация на 

добива на дървесина”; 

8. Копие на платежно нареждане от 13.03.2020 год. за внесена гаранция за участие за 

обект № 2022 в размер на 638,00 лева;  

 



 

 

 

9. Справка от търговския регистър за актуалносъстояние. 

 

 
Въз основа на посочения в офертата ЕИК 205239522 и на основание чл. 23, ал. 6 от Закона за 

търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел комисията извърши 

служебна проверка на интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписвания, 
при което установи вписано търговско дружество “Мирела 2018” ЕООД, ЕИК 205239522, със 

седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Св. Петка“, бл.61, вх.А, ет.1, ап,1, 

представлявано еднолично от управителя Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 , поради което документите в 

офертата са подписани от лице с надлежна представителна власт. 

 

След разглеждане на приложените документи комисията не установи обстоятелства, 

даващи й основания за отстраняване на участника от участие в търга по смисъла на чл. 22, ал. 4 

от НУРВИДГТДОСПДНГП. 

 

На основание гореизложените обстоятелства председателят на комисията предложи 

допускане на участника “Мирела 2018” ЕООД до следващия етап на търга, като след проведено 

гласуване членовете на комисията единодушно гласуваха за допускане на участника. 

 

Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с ценовите предложения на 

допуснатите участници по реда на номерата на обектите и реда на постъпване на офертите, 

както следва: 

 

І. Обект № 2021 

 

Комисията отвори плик „Ценово предложение” на участника “Шукри лес” ЕООД. След 

отваряне на плика се установи наличието на Ценово предложение – Приложение № 2 и с 

предложена цена 44 847,00 лева без ДДС. Приложеното ценово предложение отговаря на 

предварително обявените от възложителя критерии, поради което участникът “Шукри лес” ЕООД 

се допуска до участие в класирането. 

 

На основание чл. 22, ал. 13 от НУРВИДГТДОСПДНГП след оценка на офертата на 

участника по заложения в заповедта за обявяване на търга критерий – „най-висока предложена 

цена”, комисията извърши следното класиране за обекта: 

 

1. На първо място участникът “Шукри лес” ЕООД с предложена цена за обекта 44 847,00 

лева без ДДС. 

 

 

ІІ. Обект № 2022 

 

Комисията отвори плик „Ценово предложение” на участника “Стоянчеви лес” ЕООД. След 

отваряне на плика се установи наличието на Ценово предложение – Приложение № 2 и с 

предложена цена 12 751,00 лева без ДДС. Приложеното ценово предложение отговаря на 

предварително обявените от възложителя критерии, поради което участникът “Стоянчеви лес” 

ЕООД се допуска до участие в класирането. 

 

Комисията отвори плик „Ценово предложение” на участника “Мирела 2018” ЕООД. След 

отваряне на плика се установи наличието на Ценово предложение – Приложение № 2 и с 

предложена цена 13 003,00 лева без ДДС. Приложеното ценово предложение отговаря на 

предварително обявените от възложителя критерии, поради което участникът “Мирела 2018” 

ЕООД се допуска до участие в класирането. 

 

На основание чл. 22, ал. 13 от НУРВИДГТДОСПДНГП след оценка на офертите на 

участниците по заложения в заповедта за обявяване на търга критерий – „най-висока 

предложена цена”, комисията извърши следното класиране за обекта: 



 

 

 

 

1. На първо място участникът “Мирела 2018” ЕООД с предложена цена за обекта 

13003,00лева без ДДС. 

2. На второ място участникът “Стоянчеви лес” ЕООД с предложена цена за обекта 12 

751,00 лева без ДДС. 

 

На основание чл. 22, ал. 19 от НУРВИДГТДОСПДНГП комисията предлага на управителя 

на ЕООД “Общински гори - Перник” да утвърди настоящия протокол. 

 

 

 

 

Председател на комисията:                               

 
1. Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 

 

 

         Членове: 

 
2. Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679   3. Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 

 

 

 

 

 

 
Протоколът е предаден от председателя на комисията и приет от управителя на ЕООД 

“Общински гори - Перник” за произнасяне на 17.03.2020 год. 

 

 

ПРЕДАЛ        ПРИЕЛ  
Председател на комисията: Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679   Управител:   Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 

                            

* 

 

 

 

 


