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Директор:.........../п/*.................. 

                                                                                                                       /инж.Паун Власев/ 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 

                                                                                                                           

П   Р   О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 198 / 08.11.2021 година 

                   Днес 08.11.2021г., комисия назначена със Заповед №471/08.11.2021г. на 

директора на ТП ДЛС “Широка поляна” инж.Паун Ангелов Власев в състав: 

Председател : инж.Исмаил Али – гл.инженер  на ТП ДЛС“Ширoка поляна ” 

 Членове:  1. инж.Борислав Чорбов – ст. лесничей  на ТП ДЛС“Ширoка поляна ”                                                                                

                 2. Георги Карамихайлов  - юрисконсулт  на ТП ДЛС “Широка поляна ”                                                            

                 3. Мария Петрова -  счетоводител  при ТП ДЛС “Широка поляна ”   

                 4. Иван Сираков - лесничей на ТП ДЛС „Широка поляна” 

                   се събра на заседание в 10.00 часа в административната сграда на ТП ДЛС 

”Широка поляна”  да проведе процедура с предмет: търг с тайно наддаване за продажба на 

действително добити количества дървесина на временен склад на територията на 

ЮЦДП – гр.Смолян, ТП ДЛС „Широка поляна”, обособена в Обекти №2110, №2111 и 

№2112.   

                  След извлечение от регистъра за оферти в деловодството на ТП ДЛС 

“Широка поляна”, комисията установи, че са депозирани  26 / двадесет и шест /  броя 

оферти,  както следва: 

№ 

по 

ред 

Вх 

№ Име на участника 

Оферти за участие 

за Обект № Дата Час 

1 1  "БУЛ - ЛЕС" ЕООД гр.Ракитово  2110,2111,2112 01.11.21г. 09.33 

2 2 

 "МИННА КЪМПАНИ"ООД 

гр.Ракитово  2112 04.11.21г. 10.21 

3 3  "Темплар 7 " ЕООД гр.Ракитово  2110 04.11.21г. 13.00 

4 4  "А и Г Груп"ЕООД гр.Кричим  2110,2111,2112 04.11.21г. 15.26 

5 5  "Братя Коцеви" ООД гр.Велинград  2110,2111,2112 05.11.21г. 09.00 

6 6  "Фейзе-91"ЕООД гр.Сърница  2110,2111,2112 05.11.21г. 10.12 

7 7  ЕТ"Кемал Башев"гр.Сърница  2110,2111,2112 05.11.21г. 10.13 

8 8  "Вева Груп"ЕООД гр.Доспат  2110,2111,2112 05.11.21г. 10.19 

9 9 

 "КООПЕРАЦИЯ СИЛА - 

БРАЦИГОВО"ЕООД гр.Брацигово  2110,2111,2112 05.11.21г. 11.06 

10 10 

 "СТОЙЧЕВ И СИН-ДС"ЕООД 

гр.Пловдив  2110,2111,2112 05.11.21г. 11.07 

11 11 

 ЕТ"Сузана Шикирова - Джеват 

Шикиров"с.Сатовча  2110,2111,2112 05.11.21г. 11.29 

12 12  "Биоенерджи 09"ЕООД гр.Сърница  2110,2111 05.11.21г. 11.32 

13 13  "Доспатлес"ЕАД гр.Доспат  2110,2112 05.11.21г. 11.50 



14 14  "ВЕРКА"ЕООД с.Осина  2110,2111,2112 05.11.21г. 13.11 

15 15  "КЕРА ТРЕЙД"ООД гр.Велинград  2110,2111,2112 05.11.21г. 13.12 

16 16  "ПАЛИСАНДЪР"ООД гр.Ракитово  2110,2111,2112 05.11.21г. 13.13 

17 17  "ИВГАРИ - 52"ЕООД гр.Ракитово  2112 05.11.21г. 13.14 

18 18  "ВАС 98"ООД гр.Ракитово  2110,2112 05.11.21г. 13.15 

19 19  ЕТ"Павел Дойкин" гр.Ракитово  2110,2112 05.11.21г. 13.16 

20 20 

 "Любомир Петков - НАЙС"ЕООД 

гр.Ракитово  2111 05.11.21г. 13.17 

21 21  "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ"ЕООД с.Борино  2110,2111,2112 05.11.21г. 13.19 

22 22  "КЬОРЧЕВИ - АММ"ЕООД с.Барутин  2110,2111,2112 05.11.21г. 13.25 

23 23  "ОСМАНДЖИК"ЕООД гр.Сърница  2110,2111,2112 05.11.21г. 13.35 

24 24  "Ай Си Ди 61"ЕООД гр.Сърница  2110,2111,2112 05.11.21г. 13.36 

25 25  "Кос Хол-1"ЕООД гр.Костандово  2110,2111,2112 05.11.21г. 14.15 

26 26  "Балджиев 78"ЕООД гр.Ракитово  2110,2111,2112 05.11.21г. 14.19 

 

         При започване и по време на провеждане на търга  присъстваха представители на 

фирмите "СТОЙЧЕВ И СИН-ДС"ЕООД гр.Пловдив и "КООПЕРАЦИЯ СИЛА - 

БРАЦИГОВО"ЕООД гр.Брацигово, което удостовериха с подпис в присъствен списък. 

 

         Членовете на комисията подписаха собственоръчно декларации по реда на чл. 21, ал.6 

от Наредбата, след което се пристъпи към първи етап на процедурата – отваряне и 

описване съдържанието на депозираните оферти. 

           

Участник с вх. №1 "БУЛ - ЛЕС" ЕООД гр.Ракитово 
В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, №2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че  са налице всички 

изискуеми документи за обекти № 2110, №2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника "БУЛ - ЛЕС" ЕООД 

гр.Ракитово за  обекти № 2110, №2111 и №2112; 

 

Участник с вх. №2  "МИННА КЪМПАНИ"ООД гр.Ракитово 
В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обект №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обект  №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочения обект е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че  са налице всички 

изискуеми документи за обект  №2112, поради което единодушно  

 



                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника "МИННА 

КЪМПАНИ"ООД гр.Ракитово за  обект №2112; 

 

Участник с вх. №3  "Темплар 7 " ЕООД гр.Ракитово  

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обект №2110; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обект  №2110; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочения обект е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че  са налице всички 

изискуеми документи за обект  №2110, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника "Темплар 7 " ЕООД 

гр.Ракитово за  обект №2110; 

 

 

Участник с вх. №4  "А и Г Груп"ЕООД гр.Кричим 

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, №2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че  са налице всички 

изискуеми документи за обекти № 2110, №2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника  "А и Г Груп"ЕООД 

гр.Кричим за  обекти № 2110, №2111 и №2112; 

 

Участник с вх. №5  "Братя Коцеви" ООД гр.Велинград 

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, №2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че  са налице всички 

изискуеми документи за обекти № 2110, №2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 



              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника  "Братя Коцеви" ООД 

гр.Велинград за  обекти № 2110, №2111 и №2112; 

 

Участник с вх. №6  "Фейзе-91"ЕООД гр.Сърница 
В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, №2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че  са налице всички 

изискуеми документи за обекти № 2110, №2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника  "Фейзе-91"ЕООД 

гр.Сърница за  обекти № 2110, №2111 и №2112; 

 

Участник с вх. №7  ЕТ"Кемал Башев"гр.Сърница 
В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че  са налице всички 

изискуеми документи за обекти № 2110 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника  ЕТ"Кемал 

Башев"гр.Сърница за  обекти № 2110 и №2112; 

 

Участник с вх. №8   "Вева Груп"ЕООД гр.Доспат 
В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, №2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че  са налице всички 

изискуеми документи за обекти № 2110, №2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 



              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника   "Вева Груп"ЕООД 

гр.Доспат за  обекти № 2110, №2111 и №2112; 

 

Участник с вх. №9   "КООПЕРАЦИЯ СИЛА - БРАЦИГОВО"ЕООД гр.Брацигово 
В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, №2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че  са налице всички 

изискуеми документи за обекти № 2110, №2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника   "КООПЕРАЦИЯ 

СИЛА - БРАЦИГОВО"ЕООД гр.Брацигово за  обекти № 2110, №2111 и №2112; 

 

Участник с вх. №10    "СТОЙЧЕВ И СИН-ДС"ЕООД гр.Пловдив 
В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, №2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че  са налице всички 

изискуеми документи за обекти № 2110, №2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    "СТОЙЧЕВ И СИН-

ДС"ЕООД гр.Пловдив за  обекти № 2110, №2111 и №2112; 

 

Участник с вх. №11    ЕТ"Сузана Шикирова - Джеват Шикиров"с.Сатовча 
В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, №2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че  са налице всички 

изискуеми документи за обекти № 2110, №2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 



              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    ЕТ"Сузана 

Шикирова - Джеват Шикиров"с.Сатовча за  обекти № 2110, №2111 и №2112; 

 

Участник с вх. №12    "Биоенерджи 09"ЕООД гр.Сърница 
В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110 и №2111; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110 и №2111; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че  са налице всички 

изискуеми документи за обекти № 2110 и  №2111, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    "Биоенерджи 

09"ЕООД гр.Сърница за  обекти № 2110 и  №2111; 

 

Участник с вх. №13    "Доспатлес"ЕАД гр.Доспат 
В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че  не са налице 

всички изискуеми документи за обект  №2111, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    "Доспатлес"ЕАД 

гр.Доспат за  обекти № 2110 и  №2112 и отстранява за обект №2111 на основание чл.22, ал. 

4, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 6 от НУРВИДГТ и т. 8.4 от условията за участие – липсва 

плик „Ценово предложение”; 

 

Участник с вх. №14    "ВЕРКА"ЕООД с.Осина 
В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, 2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че   са налице всички 

изискуеми документи за обекти  №2110, 2111 и №2112, поради което единодушно  

 



                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    "ВЕРКА"ЕООД 

с.Осина за  обекти №2110, 2111 и №2112 

 

Участник с вх. №15    "КЕРА ТРЕЙД"ООД гр.Велинград  

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, 2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че   са налице всички 

изискуеми документи за обекти  №2110, 2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    "КЕРА ТРЕЙД"ООД 

гр.Велинград за  обекти №2110, 2111 и №2112 

 

Участник с вх. №16    "ПАЛИСАНДЪР"ООД гр.Ракитово 

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, 2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че   са налице всички 

изискуеми документи за обекти  №2110, 2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    

"ПАЛИСАНДЪР"ООД гр.Ракитово за  обекти №2110, 2111 и №2112 

 

Участник с вх. №17    "ИВГАРИ - 52"ЕООД гр.Ракитово 

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обект №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обект  №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочения обект е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че   са налице всички 

изискуеми документи за обект   №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 



              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    "ИВГАРИ - 52"ЕООД 

гр.Ракитово за  обект №2112 

 

Участник с вх. №18    "ВАС 98"ООД гр.Ракитово  

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че   са налице всички 

изискуеми документи за обекти  №2110 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    "ВАС 98"ООД 

гр.Ракитово за  обекти №2110 и №2112 

 

Участник с вх. №19    ЕТ"Павел Дойкин" гр.Ракитово 

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че   са налице всички 

изискуеми документи за обекти  №2110 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    ЕТ"Павел Дойкин" 

гр.Ракитово за  обекти №2110 и №2112 

 

Участник с вх. №20    "Любомир Петков - НАЙС"ЕООД гр.Ракитово 

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обект № 2111; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обект №2111; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочения обект е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че   са налице всички 

изискуеми документи за обект   №2111, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    "Любомир Петков - 

НАЙС"ЕООД гр.Ракитово за  обект №2111 



 

Участник с вх. №21    "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ"ЕООД с.Борино 

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, 2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че   са налице всички 

изискуеми документи за обекти  №2110, 2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    "ЛЮБО ЛЕС 

СТРОЙ"ЕООД с.Борино за  обекти №2110, 2111 и №2112 

 

Участник с вх. №22    "КЬОРЧЕВИ - АММ"ЕООД с.Барутин 

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, 2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че   са налице всички 

изискуеми документи за обекти  №2110, 2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    "КЬОРЧЕВИ - 

АММ"ЕООД с.Барутин за  обекти №2110, 2111 и №2112 

 

Участник с вх. №23    "ОСМАНДЖИК"ЕООД гр.Сърница 

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, 2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че   са налице всички 

изискуеми документи за обекти  №2110, 2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    

"ОСМАНДЖИК"ЕООД гр.Сърница за  обекти №2110, 2111 и №2112 

 



Участник с вх. №24    "Ай Си Ди 61"ЕООД гр.Сърница 

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, 2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че   са налице всички 

изискуеми документи за обекти  №2110, 2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    "Ай Си Ди 61"ЕООД 

гр.Сърница за  обекти №2110, 2111 и №2112 

 

Участник с вх. №25    "Кос Хол-1"ЕООД гр.Костандово 

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, 2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че   са налице всички 

изискуеми документи за обекти  №2110, 2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника    "Кос Хол-1"ЕООД 

гр.Костандово за  обекти №2110, 2111 и №2112 

 

Участник с вх. №26     "Балджиев 78"ЕООД гр.Ракитово 

В така представената оферта се съдържат следните документи: 

1.Заявление за участие по образец-Приложение № 1 от тръжните документи за обекти № 

2110, №2111 и №2112; 

2.Сведение за участника-Приложение № 2 от тръжните документи; 

3. Плик   с надпис  „Ценово предложение”  за обекти № 2110, 2111 и №2112; 

4. Декларация-Приложение № 3 от тръжните документи. След служебна проверка комисията 

установи, че гаранцията за участие  за посочените обекти е постъпила в срок. 

 

             След направения преглед на документите, комисията установи, че   са налице всички 

изискуеми документи за обекти  №2110, 2111 и №2112, поради което единодушно  

 

                                                                        РЕШИ: 

              Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника     "Балджиев 78"ЕООД 

гр.Ракитово за  обекти №2110, 2111 и №2112 

 

 



             Пристъпи се към втори етап – отваряне на ценовите предложения и класиране на 

офертите на участниците.    

 

      За  обект №2110  отдели: 121”т”, 164”а”  в размер на 330,18 м3 и начална цена 29 815,56 лв. 

без ДДС. 

 

       Депозираните оферти са,  както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Вх. № Име на участника Предложена цена 

1 1 "БУЛ - ЛЕС" ЕООД гр.Ракитово 
65205,00 лв. /шейсет и пет хиляди двеста е 

пет   лв.  /без ДДС 

2 3 "Темплар 7 " ЕООД гр.Ракитово 

61777,00 лв. /шейсет и една хиляди 

седемстотин седемдесет и седем   лв.  /без 

ДДС 

3 4 "А и Г Груп"ЕООД гр.Кричим 
72000,00 лв. /седемдесет и две хиляди  лв.  

/без ДДС 

4 5 "Братя Коцеви" ООД гр.Велинград 
48000,00 лв. /четиридесет и осем хиляди  лв. 

/без ДДС 

5 6 "Фейзе-91"ЕООД гр.Сърница 
55200,00 лв. /петдесет и пет хиляди и двеста  

лв.  /без ДДС 

6 7 ЕТ"Кемал Башев"гр.Сърница 
63210,00 лв. /шейсет и три хиляди двеста и 

десет  лв.  /без ДДС 

7 8 "Вева Груп"ЕООД гр.Доспат 
68500,00 лв. /шейсет и осем хиляди и 

петстотин  лв.  /без ДДС 

8 9 
"КООПЕРАЦИЯ СИЛА - 

БРАЦИГОВО"ЕООД гр.Брацигово 

82315,56 лв. /осемдесет и две хиляди триста 

и петнадесет лева  и 56 ст. /без ДДС 

9 10 
"СТОЙЧЕВ И СИН-ДС"ЕООД 

гр.Пловдив 

88552,21 лв. /осемдесет и осем хиляди 

петстотин петдесет и два лева  и 21 ст. /без 

ДДС 

10 11 
ЕТ"Сузана Шикирова - Джеват 

Шикиров"с.Сатовча 

66210,00 лв. /шейсет и шест хиляди двеста и 

десет  лева /без ДДС 

11 12 "Биоенерджи 09"ЕООД гр.Сърница 

64000,00 лв. /шейсет и четири хиляди  лева 

/без ДДС 

12 13 "Доспатлес"ЕАД гр.Доспат 

48300,00 лв. /четиридесет и осем хиляди и 

триста  лева /без ДДС 

13 14 "ВЕРКА"ЕООД с.Осина 

55155,00 лв. /петдесет и пет хиляди  сто 

петдесет и пет  лева /без ДДС 



14 15 "КЕРА ТРЕЙД"ООД гр.Велинград 

29816,00 лв. /двадесет и девет хиляди 

осемстотин и шестнайсет  лева /без ДДС 

15 16 "ПАЛИСАНДЪР"ООД гр.Ракитово 

55160,00 лв. /петдесет и пет хиляди сто  и 

шейсет  лева /без ДДС 

16 18 "ВАС 98"ООД гр.Ракитово 

60330,00 лв. /шейсет хиляди триста и 

тридесет  лева /без ДДС 

17 19 ЕТ"Павел Дойкин" гр.Ракитово 

67381,00 лв. /шейсет  и седем хиляди триста  

осемдесет и един  лева /без ДДС 

18 21 "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ"ЕООД с.Борино 

70999,99 лв. /седемдесет хиляди деветстотин 

деветдесет и девет  лева и 99ст. /без ДДС 

19 22 "КЬОРЧЕВИ - АММ"ЕООД с.Барутин 50000,00 лв. /петдесет хиляди лева /без ДДС 

20 23 "ОСМАНДЖИК"ЕООД гр.Сърница 

68500,00 лв. /шейсет и осем хиляди  и 

петстотин лева /без ДДС 

21 24 "Ай Си Ди 61"ЕООД гр.Сърница 

62690,00 лв. /шейсет и две хиляди 

шестстотин и деветдесет лева /без ДДС 

22 25 "Кос Хол-1"ЕООД гр.Костандово 

64400,00 лв. /шейсет и четири  хиляди  и 

четиристотин лева /без ДДС 

23 26 "Балджиев 78"ЕООД гр.Ракитово 

64103,00 лв. /шейсет и четири  хиляди  сто и 

три  лева /без ДДС 

 
     След разглеждане на офертите комисията направи следното класиране съобразно критерия по т.12 

- „най- висока предложена цена” от заповедта за откриване на търга: 

 

Обект 

 

Класиран на първо място Цена/ лв. без ДДС 

2110 
"СТОЙЧЕВ И СИН-ДС"ЕООД 

гр.Пловдив 

88552,21 лв. /осемдесет и осем хиляди петстотин 

петдесет и два лева  и 21 ст. /без ДДС 

     

Обект 

 

Класиран на второ място 
Цена/ лв. без ДДС 

2110 
"КООПЕРАЦИЯ СИЛА - 

БРАЦИГОВО"ЕООД гр.Брацигово 

82315,56 лв. /осемдесет и две хиляди триста и 

петнадесет лева  и 56 ст. /без ДДС 

           

    
      За  обект №2111  отдел: 255”б” в размер на 78,49 м3 и начална цена 6 005,45 лв. без ДДС. 

 

       Депозираните оферти са,  както следва: 

 

№ 

по 

Вх. № Име на участника Предложена цена 



ред 

1 1 "БУЛ - ЛЕС" ЕООД гр.Ракитово 
12202,00 лв. /дванадесет хиляди двеста и два  

лева /без ДДС 

2 4 "А и Г Груп"ЕООД гр.Кричим 
15000,00 лв. /петнадесет хиляди  лева /без 

ДДС 

3 5 "Братя Коцеви" ООД гр.Велинград 
9700,00 лв. /девет хиляди и седемстотин  

лева /без ДДС 

4 6 "Фейзе-91"ЕООД гр.Сърница 
10510,00 лв. / десет хиляди петстотин и десет 

лева  /без ДДС 

5 8 "Вева Груп"ЕООД гр.Доспат 
13800,00 лв. /тринадесет хиляди и 

осемстотин  лв. 00 ст. /без ДДС 

6 9 
"КООПЕРАЦИЯ СИЛА - 

БРАЦИГОВО"ЕООД гр.Брацигово 

16565,45 лв. /шестнадесет хиляди петстотин 

шейсет и пет лева и 45 ст. /без ДДС 

7 10 
"СТОЙЧЕВ И СИН-ДС"ЕООД 

гр.Пловдив 

17716,08 лв. / седемнадесет хиляди 

седемстотин и шестнайсет лева и 08 ст. /без 

ДДС 

8 11 
ЕТ"Сузана Шикирова - Джеват 

Шикиров"с.Сатовча 

13340,00 лв. /тринадесет хиляди триста и 

четиридесет  лева /без ДДС 

9 12 "Биоенерджи 09"ЕООД гр.Сърница 

13100,00 лв. /тринадесет хиляди и сто  лева 

/без ДДС 

10 14 "ВЕРКА"ЕООД с.Осина 8100,00 лв. /осем хиляди и сто  лева /без ДДС 

11 15 "КЕРА ТРЕЙД"ООД гр.Велинград 

6006,00 лв. /шест хиляди и шест  лева /без 

ДДС 

12 16 "ПАЛИСАНДЪР"ООД гр.Ракитово 

9310,00 лв. /девет хиляди триста и  десет  

лева /без ДДС 

13 20 
"Любомир Петков - НАЙС"ЕООД 
гр.Ракитово 

15021,00 лв. /петнадесет хиляди  и  двадесет 

и един  лева /без ДДС 

14 21 "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ"ЕООД с.Борино 

14678,99 лв. /четиринадесет хиляди  

шестстотин седемдесет и осем лева  и 99ст. 

/без ДДС 

15 22 КЬОРЧЕВИ - АММ"ЕООД с.Барутин 10000,00 лв. /десет хиляди лева /без ДДС 

16 23 "ОСМАНДЖИК"ЕООД гр.Сърница 

7500,00 лв. /седем хиляди  и петстотин лева 

/без ДДС 

17 24 "Ай Си Ди 61"ЕООД гр.Сърница 62700,00 лв. /шейсет и две  хиляди  и 



седемстотин лева /без ДДС 

18 25 "Кос Хол-1"ЕООД гр.Костандово 

13100,00 лв. /тринайсет  хиляди  и сто лева 

/без ДДС 

19 26 „Балджиев 78"ЕООД гр.Ракитово 

12913,00 лв. /дванайсет  хиляди  деветстотин 

и тринайсет лева /без ДДС 

 

     След разглеждане на офертите комисията направи следното класиране съобразно критерия по т.12 

- „най- висока предложена цена” от заповедта за откриване на търга: 
 

Обект 

 

Класиран на първо място Цена/ лв. без ДДС 

2111 "Ай Си Ди 61"ЕООД гр.Сърница 

62700,00 лв. /шейсет и две  хиляди  и седемстотин 

лева /без ДДС 

     

Обект 

 

Класиран на второ място 
Цена/ лв. без ДДС 

2111 
"СТОЙЧЕВ И СИН-ДС"ЕООД 

гр.Пловдив 

17716,08 лв. / седемнадесет хиляди седемстотин и 

шестнайсет лева и 08 ст. /без ДДС 

 
 

      За  обект №2112  отдели: 232”а” и 232”г” в размер на 248,66 м3 и начална цена 23 788,59 лв. 

без ДДС. 

 

       Депозираните оферти са,  както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Вх. № Име на участника Предложена цена 

1 1 "БУЛ - ЛЕС" ЕООД гр.Ракитово 
50555,00 лв. /петдесет хиляди петстотин 

петдесет и пет  лева /без ДДС 

2 2 "МИННА КЪМПАНИ"ООД гр.Ракитово 
53077,99 лв. /  петдесет и три хиляди и 

седемдесет и седем лева и 99 ст. /без ДДС 

3 4 "А и Г Груп"ЕООД гр.Кричим 
58000,00 лв. /петдесет и осем хиляди  лева 

/без ДДС 

4 5 "Братя Коцеви" ООД гр.Велинград 
45500,00 лв. /четиридесет и пет хиляди и 

петстотин   лева /без ДДС 

5 6 "Фейзе-91"ЕООД гр.Сърница 
47600,00 лв. /четиридесет и седем хиляди и 

шестстотин  лева /без ДДС 

6 7 ЕТ"Кемал Башев"гр.Сърница 
50700,00 лв. /петдесет хиляди и седемстотин  

лева  /без ДДС 

7 8 "Вева Груп"ЕООД гр.Доспат 54700,00 лв. /петдесет и четири хиляди и 



седемстотин  лева /без ДДС 

8 9 
"КООПЕРАЦИЯ СИЛА - 

БРАЦИГОВО"ЕООД гр.Брацигово 

65548,59 лв. /шейсет и пет хиляди петстотин 

четиридесет и осем лева  лева и 59 ст. /без 

ДДС 

9 10 
"СТОЙЧЕВ И СИН-ДС"ЕООД 

гр.Пловдив 

70176,34 лв. /седемдесет  хиляди  сто 

седемдесет и шест лева  и 34 ст. /без ДДС 

10 11 
ЕТ"Сузана Шикирова - Джеват 
Шикиров"с.Сатовча 

52820,00 лв. /петдесет  и две хиляди  

осемстотин и  двадесет лева /без ДДС 

11 13 "Доспатлес"ЕАД гр.Доспат 

41041,00 лв. /четиридесет  и една хиляди и 

четиридесет и един  лева /без ДДС 

12 14 "ВЕРКА"ЕООД с.Осина 

32222,00 лв. /тридесет  и две хиляди двеста 

двадесет и два  лева /без ДДС 

13 15 "КЕРА ТРЕЙД"ООД гр.Велинград 

23789,00 лв. /двадесет  и три хиляди 

седемстотин осемдесет и девет  лева /без 

ДДС 

14 16 "ПАЛИСАНДЪР"ООД гр.Ракитово 

46390,00 лв. /четиридесет  и шест хиляди 

триста и деветдесет  лева /без ДДС 

15 17 "ИВГАРИ - 52"ЕООД гр.Ракитово 

51400,00 лв. /петдесет  и една хиляди  и 

четиристотин  лева /без ДДС 

16 18 "ВАС 98"ООД гр.Ракитово 

48660,00 лв. /четиридесет  и осем хиляди  

шестстотин и шейсет  лева /без ДДС 

17 19 ЕТ"Павел Дойкин" гр.Ракитово 

60660,00 лв. /шейсет хиляди  шестстотин и 

шейсет  лева /без ДДС 

18 21 "ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ"ЕООД с.Борино 

54567,89 лв. /петдесет и четири хиляди  

петстотин шейсет и седем лева и 89ст /без 

ДДС 

19 22 КЬОРЧЕВИ - АММ"ЕООД с.Барутин 

57300,00 лв. /петдесет и седем хиляди и 

триста  лева /без ДДС 

20 23 "ОСМАНДЖИК"ЕООД гр.Сърница 

52500,00 лв. /петдесет и две хиляди и 

петстотин  лева /без ДДС 

21 24 "Ай Си Ди 61"ЕООД гр.Сърница 

9100,00 лв. /девет хиляди и сто  лева /без 

ДДС 

22 25 "Кос Хол-1"ЕООД гр.Костандово 

51500,00 лв. /петдесет  и една хиляди и 

петстотин   лева /без ДДС 

23 26 „Балджиев 78"ЕООД гр.Ракитово 

51150,00 лв. /петдесет  и една хиляди сто и 

петдесет   лева /без ДДС 



Участникът "Ай Си Ди 61"ЕООД гр.Сърница е предложил цена по- ниска от началната и не  участва в 

класирането  по аргумент на противното на основание чл. 22, ал. 7, изр. 2 от НУРВИДГТ  и т. 12.7 от условията 

за участие. 

 

     След разглеждане на офертите комисията направи следното класиране съобразно критерия по т.12 

- „най- висока предложена цена” от заповедта за откриване на търга: 

 

Обект 

 

Класиран на първо място Цена/ лв. без ДДС 

2112 
"СТОЙЧЕВ И СИН-ДС"ЕООД 

гр.Пловдив 

70176,34 лв. /седемдесет  хиляди  сто седемдесет и 

шест лева  и 34 ст. /без ДДС 

     

Обект 

 

Класиран на второ място 
Цена/ лв. без ДДС 

2112 
"КООПЕРАЦИЯ СИЛА - 

БРАЦИГОВО"ЕООД гр.Брацигово 

65548,59 лв. /шейсет и пет хиляди петстотин 

четиридесет и осем лева  лева и 59 ст. /без ДДС 

 

 
Настоящият протокол се състави в два екземпляра и се предаде на Продавача за утвърждаване и 

вземане на решение. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател на комисията:......................../п/*.........................../ инж.Исмаил Али / 

 
Членове:                                 1......................./п/*......................./ инж.Борислав Чорбов / 

                                                

                                                2......................./п/*....................../ Георги Карамихайлов  / 

 
                                                3....................../п/*........................../ Мария Петрова / 

 

                                                4......................./п/*........................./ Иван Сираков / 
 

 

 

Предал протокола:                                                                   Приел протокола:                                                    
Дата: 08.11.2021 год.                                                               Дата: 08.11.2021 год.                                                                       

                      

Председател:......../п/*.........                                                                   Директор:  /п/*                         
                / инж.Исмаил Али /                                                              / инж.Паун Власев/ 

 

 

 

 

 
*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

 

 


