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

Директор ТП ДГС „Ракитово” 

/инж. Mуса Али/ 

Дата: 13.04.2021г.                                                                       

     

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№826-П/12.04.2021 г. 

 

На 09.04.2021 год., комисия назначена със Заповед №117/09.04.2021 г. на Директора на 

ТП ДГС „Ракитово”  в състав: 

Председател:  

1. инж. Бисер Бозев – гл. инженер в ТП ДГС „Ракитово”; 

Членове:  

2. Росица Сюлейманова – юрисконсулт в ТП ДГС  „Ракитово”; 

3. Марияна Мечева - счетоводител в ТП ДГС „Ракитово”;              

се събра на заседание в 14:00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Ракитово” гр. 

Ракитово, за да проведе търг за продажба на прогнозни  количества  дървесина от склад на  

основание чл. 2, т. 2 и чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 46, т.2, чл.47, ал.6, чл.66, ал.1, т.1 и ал.2, 

т.2, чл.69, ал.1 и чл. 38 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 кратко „Наредбата”,  в обекти: 

Обект №2125 (отдел/подотдел 286-а,287-г); 

Обект №2126 (отдел/подотдел 286-б); 

Обект №2126-1 (отдел/подотдел 286-б), 

от горска територия, стопанисвана от Териториално поделение ДГС „Ракитово”. Търгът е 

открит със заповед на Директора на ТП ДГС „Ракитово“ №85/22.03.2021 г. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на  „Наредбата”. 

Присъстваха всички членове на комисията. При започване на процедурата не 

присъстваха представители на кандидатите или друго заинтересовани лица. Председателят на 

комисията обяви  предмета и реда за провеждане на търга.  

Комисията започна своята работа след получаване на списъка с кандидатите и 

представените оферти. Членовете на комисията подписаха декларация по реда на чл.21, ал.6 

от „Наредбата”.  

В законоустановения срок, до крайният срок за подаване на оферти, 16:00 ч. на 

08.04.2021 г., са постъпили  12  броя оферти с вх. №,  както следва: 

Вх. 

№ 

ФИРМА ДАТА ЧАС ОБЕКТИ 

№ ……. 

ПОДАЛ   ОФЕРТА 

1 ТЕМПЛАР 7 ЕООД 07.04.21 10:30  ПЕТЪР СЮЛЕЙМЕЗЯН 

2 ИВГАРИ-52 ЕООД 08.04.21 08:45 2126,2126-1 ИВАН ГАРАЛОВ 

3 
ЕТ РЕЛАКС –ДХ 

ДИМИТЪР ПОПЧЕВ 
08.04.21 11:40 ВСИЧКИ ДИМИТЪР ПОПЧЕВ 

4 
ВАГО ВУУД КОМЕРС 

ЕООД 
08.04.21 11:48 ВСИЧКИ ГЕОРГИ КОСТОВ 

5 ВИП ВЛ.ПЕЛЕВ ЕООД 08.04.21 13:38 ВСИЧКИ ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ 

6 ПАЛИСАНДЪР ООД  08.04.21 13:45 ВСИЧКИ ХРИСТО ЯНУШЕВ 

7 ВАС -98 ООД 08.04.21 14:05 ВСИЧКИ АЛЕКСАНДЪР ДОПЧЕВ 

8 БУЛ –ЛЕС ЕООД 08.04.21 14:06 ВСИЧКИ СПАСИМИР ЛАЧЕВ 

9 МИННА КЪМПАНИ ООД 08.04.21 14:20 ВСИЧКИ ЦВЕТКА КОШЕДЖИЙСКА 

10 КОС ХОЛ -1 ЕООД 08.04.21 15:54 ВСИЧКИ НИКОЛАЙ УЗУНОВ 

11 КАЛИ -85 ЕООД 08.04.21 15:45 2126-1 ИВАН ЗЛАТИНОВ 

12 ЕТ ПАВЕЛ ДОЙКИН  08.04.21 15:00 2125,2126 НЕЛИ КАДРЕВА 
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         I. Комисията пристъпи към първи етап по провеждане на процедурата – отваряне 

и описване съдържанието на депозираните пликове и допускане на кандидатите до по-

нататъшно участие в търга. 

Комисията  служебно  провери  за обстоятелствата,  свързани  с това ,че : 

- са налице постъпили по сметка на ТП ДГС „Ракитово” гаранции за участие в срок 

до 12:00 ч. на 09.04.2021 г., съгласно обявените условия за участие в търга. 

 

1. Кандидат "ТЕМПЛАР 7" ЕООД.  

В депозирания плик на кандидата, се съдържат следните документи: 

1.1. Оферта за участие за обект №2125 (Приложение №1); 

1.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обект №2125 (Приложение №1А); 

1.3. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.18,  ал.1, т.3  от Наредбата по 

образец (Приложение №2); 

1.4. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти обект №2125 (Приложение №4); 

1.5. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

1.6. Плик /1 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обект №2125“, наименованието на 

кандидата (Приложение №5); 

1.7. Декларация за липса  на  задължения  по образец (Приложение №8); 
1.8. Удостоверение издадено от  РДГ-Пазарджик,  от което е видно, че кандидатът има 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец 

преди провеждане на процедурата. 

1.9. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за 2020 г. /копие/. 

1.10. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 

сертификация, свързан с дейностите по  преработка на дървесина /копие/. 
 

След прегледа на  документите  комисията констатира следното: 

− в депозирания плик на кандидата не се съдържат всички изискуеми документи 

за обект №2125, а именно: 

Кандидатът не е представил Декларация за техническите възможности /Приложение 

№3 от тръжните документи/ за обект №2125; 

Комисията единодушно реши: 

На основание чл. 22, ал. 4, т. 1 и 3 от Наредбата във връзка с Раздел IV, т.2.2 и т. 2.4 от 

тръжната документация отстранява "ТЕМПЛАР 7" ЕООД от по-нататъшно участие  в търга  

за обект №2122. 

 

2. Кандидат "ИВГАРИ-52" ЕООД.  

В депозирания плик на кандидата, се съдържат следните документи: 

2.1. Оферта за участие за обекти №№2126,2126-1 (Приложение №1); 

2.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2126,2126-1 (Приложение 

№1А); 

2.3. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.18,  ал.1, т.3  от Наредбата по 

образец (Приложение №2); 

2.4. Декларация за техническите възможности за обекти №№2126,2126-1 (Приложение №3); 

2.5. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти обект №2125 (Приложение №4); 

2.6. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

2.7. Пликове /2 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти №№2126,2126-1 “, 

наименованието на кандидата (Приложение №6); 

2.8. Удостоверение издадено от  РДГ-Пазарджик,  от което е видно, че кандидатът има 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец 

преди провеждане на процедурата. 

2.9. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за 2020 г. 

/заверено копие/. 

 



 3 

След прегледа на  документите  комисията констатира следното: 

− в депозирания плик на кандидата не се съдържат всички изискуеми документи 

за обекти №№2126,2126-1; 

- за обект №2126 не е постъпила гаранция за участие до крайният срок /09.04.21 г., 

12:00 ч./; 

- кандидатът не е представил документ за съответствие с международен стандарт, издаден от 

независим орган по сертификация, свързан с дейностите по  преработка на дървесина; 

- приложения №1 и №1А не отговарят на изискванията в тръжната документация - не 

са подпечатани, съгласно приложения образец;  

- представените пликове с ценово предложение за обекти №№2126,2126-1 не отговарят 

на изискванията в тръжната документация –поставени са в пликове, които не са запечатани.  

-представената обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина 

не е заверена с подпис и печат.  

Комисията единодушно реши: 

На основание чл. 22, ал. 4, т. 3 от Наредбата във връзка с Раздел IV, т.2.2 и т. 2.4 от 

тръжната документация отстранява "ИВГАРИ-52" ЕООД от по-нататъшно участие  в търга  

за обекти №№2126,2126-1. 

 

3. Кандидат ЕТ"Релакс - ДХ Димитър Почев".  

В депозирания плик на кандидата, се съдържат следните документи: 

3.1. Оферта за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение №1); 

3.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2126,2126-1 (Приложение 

№1А); 

3.3. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.18,  ал.1, т.3  от Наредбата по 

образец (Приложение №2); 

3.4. Декларация за техническите възможности за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение 

№3); 

3.5. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №4); 
3.6. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

3.7. Пликове /3 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти №№2125, 2126,2126-1 “, 

наименованието на кандидата (Приложение №6); 

3.8. Удостоверение издадено от  РДГ-Пазарджик,  от което е видно, че кандидатът има 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец 

преди провеждане на процедурата. 

3.9. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за 2020 г. 

/заверено копие/. 

3.10. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 

сертификация, свързан с дейностите по  преработка на дървесина /заверено копие/. 
 

След прегледа на  документите  комисията констатира следното: 

- в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№№2125, 2126,2126-1; 

- представените документи отговарят на поставените изисквания от Продавача за обекти 

№№2125, 2126,2126-1. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска ЕТ"Релакс - ДХ Димитър Почев" до по-нататъшно участие  в търга  за 

обекти №№2125, 2126,2126-1. 

 

4. Кандидат "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД.  

В депозирания плик на кандидата, се съдържат следните документи: 

4.1. Оферта за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение №1); 

4.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2126,2126-1 (Приложение 

№1А); 
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4.3. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.18,  ал.1, т.3  от Наредбата по 

образец (Приложение №2); 

4.4. Декларация за техническите възможности за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение 

№3); 

4.5. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №4); 
4.6. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

4.7. Пликове /3 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти №№2125,2126,2126-1 “, 

наименованието на кандидата (Приложение №6); 

4.8. Удостоверение издадено от  РДГ-Пазарджик,  от което е видно, че кандидатът има 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец 

преди провеждане на процедурата. 

4.9. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за 2020 г. 

/заверено копие/. 

4.10. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 

сертификация, свързан с дейностите по  преработка на дървесина /заверено копие/. 
 

След прегледа на  документите  комисията констатира следното: 

- в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№№2125, 2126,2126-1; 

- представените документи отговарят на поставените изисквания от Продавача за обекти 

№№2125, 2126,2126-1. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД до по-нататъшно участие  в търга  за 

обекти №№2125, 2126,2126-1. 

 

5. Кандидат "ВИП ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД.  

В депозирания плик на кандидата, се съдържат следните документи: 

5.1. Оферта за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение №1); 

5.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №1А); 

5.3. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.18,  ал.1, т.3  от Наредбата по 

образец (Приложение №2); 

5.4. Декларация за техническите възможности за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение 

№3); 

5.5. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №4); 
5.6. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

5.7. Пликове /3 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти №№2125, 2126,2126-1 “, 

наименованието на кандидата (Приложение №6); 

5.8. Удостоверение издадено от  РДГ-Пазарджик,  от което е видно, че кандидатът има 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец 

преди провеждане на процедурата. 

5.9. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за 2020 г. 

/заверено копие/. 

5.10. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 

сертификация, свързан с дейностите по  преработка на дървесина /заверено копие/. 
5.11. Фактура за наличие на мощности /неизискуем документ/; 

5.12. Документ за внесена гаранция за участие /неизискуем документ/; 
 

След прегледа на  документите  комисията констатира следното: 

- в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№№2125, 2126,2126-1; 
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- представените документи отговарят на поставените изисквания от Продавача за обекти 

№№2125, 2126,2126-1. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска "ВИП ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД до по-нататъшно участие  в търга  за 

обекти №№2125, 2126,2126-1. 

 

6. Кандидат "Палисандър" ООД.  

В депозирания плик на кандидата, се съдържат следните документи: 

6.1. Оферта за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение №1); 

6.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №1А); 

6.3. Декларации /2 бр./ от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.18,  ал.1, т.3  от 

Наредбата по образец (Приложение №2); 

6.4. Декларация за техническите възможности за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение 

№3); 

6.5. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №4); 
6.6. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

6.7. Пликове /3 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти №№2125, 2126,2126-1 “, 

наименованието на кандидата (Приложение №6); 

6.8. Удостоверение издадено от  РДГ-Пазарджик,  от което е видно, че кандидатът има 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец 

преди провеждане на процедурата. 

6.9. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за 2020 г. 

/заверено копие/. 

6.10. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 

сертификация, свързан с дейностите по  преработка на дървесина /заверено копие/. 
6.11. Документ за внесена гаранция за участие /неизискуем документ/; 
6.12. Извлечение  от ДМА /неизискуем документ/. 

 

След прегледа на  документите  комисията констатира следното: 

- в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№№2125, 2126,2126-1; 

- представените документи отговарят на поставените изисквания от Продавача за обекти 

№№2125, 2126,2126-1. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска "Палисандър" ООД до по-нататъшно участие  в търга  за обекти №№2125, 

2126,2126-1. 

 

7. Кандидат „ВАС-98“ ООД.  

В депозирания плик на кандидата, се съдържат следните документи: 

9.1. Оферта за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение №1); 

9.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №1А); 

9.3. Декларации /2 бр./ от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.18,  ал.1, т.3  от 

Наредбата по образец (Приложение №2); 

9.4. Декларация за техническите възможности за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение 

№3); 

9.5. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №4); 
9.6. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

9.7. Пликове /3 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти №№2125, 2126,2126-1 “, 

наименованието на кандидата (Приложение №6); 
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9.8. Удостоверение издадено от  РДГ-Пазарджик,  от което е видно, че кандидатът има 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец 

преди провеждане на процедурата. 

9.9. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за 2020 г. 

/заверено копие/. 

9.10. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 

сертификация, свързан с дейностите по  преработка на дървесина /заверено копие/. 
 

След прегледа на  документите  комисията констатира следното: 

- в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№№2125, 2126,2126-1; 

- представените документи отговарят на поставените изисквания от Продавача за обекти 

№№2125, 2126,2126-1. 

Комисията единодушно реши: 

- Допуска „ВАС-98“ ООД до по-нататъшно участие  в търга  за обекти №№2125, 

2126,2126-1. 

 

8. Кандидат „Бул-лес“ ЕООД.  

В депозирания плик на кандидата, се съдържат следните документи: 

8.1. Оферта за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение №1); 

8.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №1А); 

8.3. Декларация /1 бр./ от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.18,  ал.1, т.3  от 

Наредбата по образец (Приложение №2); 

8.4. Декларация за техническите възможности за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение 

№3); 

8.5. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №4); 
8.6. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

8.7. Пликове /3 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти №№2125, 2126,2126-1 “, 

наименованието на кандидата (Приложение №6); 

8.8. Удостоверение издадено от  РДГ-Пазарджик,  от което е видно, че кандидатът има 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец 

преди провеждане на процедурата. 

8.9. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за 2020 г. 

/заверено копие/. 

8.10. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 

сертификация, свързан с дейностите по  преработка на дървесина /заверено копие/. 
 

След прегледа на  документите  комисията констатира следното: 

− в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за 

обекти №№2125, 2126,2126-1; 

- за обекти №№2125,2126-1 не са постъпили гаранции за участие до крайният срок 

/09.04.21 г., 12:00 ч./, съгласно изискването, посочено в Раздел II, т. 1.1.16 от тръжната 

документация.  

Комисията единодушно реши: 

Допуска „Бул-лес“ ЕООД до по-нататъшно участие  в търга  за обект №2126. 

На основание чл. 22, ал. 4, т. 3 от Наредбата във връзка с Раздел IV, т. 2.4 от тръжната 

документация отстранява „Бул-лес“ ЕООД от по-нататъшно участие  в търга  за обекти 

№№2125,2126-1. 

 

9. Кандидат "Минна къпмпани" ООД.  

В депозирания плик на кандидата, се съдържат следните документи: 

9.1. Оферта за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение №1); 
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9.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №1А); 

9.3. Декларация /1 бр./ от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.18,  ал.1, т.3  от 

Наредбата по образец (Приложение №2); 

9.4. Декларация за техническите възможности за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение 

№3); 

9.5. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №4); 
9.6. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение №5); 

9.7. Пликове /3 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти №№2125, 2126,2126-1 “, 

наименованието на кандидата (Приложение №6); 

9.8. Удостоверение издадено от  РДГ-Пазарджик,  от което е видно, че кандидатът има 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец 

преди провеждане на процедурата. 

9.9. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за 2020 г. 

/заверено копие/. 

9.10. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 

сертификация, свързан с дейностите по  преработка на дървесина /заверено копие/. 
 

След прегледа на  документите  комисията констатира следното: 

- в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№№2125, 2126,2126-1; 

- представените документи отговарят на поставените изисквания от Продавача за обекти 

№№2125, 2126,2126-1. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска "Минна къпмпани" ООД до по-нататъшно участие  в търга  за обекти 

№№2125, 2126,2126-1. 

 

10. Кандидат "Кос хол-1" ЕООД.  

В депозирания плик на кандидата, се съдържат следните документи: 

10.1. Оферта за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 (Приложение №1); 

10.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №1А); 

10.3. Декларация /1 бр./ от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.18,  ал.1, т.3  от 

Наредбата по образец (Приложение №2); 

10.4. Декларация за техническите възможности за обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №3); 

10.5. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2125, 2126,2126-1 

(Приложение №4); 
10.6. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение 

№5); 
10.7. Пликове /3 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти №№2125, 2126,2126-1 “, 

наименованието на кандидата (Приложение №6); 

10.8. Удостоверение издадено от  РДГ-Пазарджик,  от което е видно, че кандидатът има 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец 

преди провеждане на процедурата. 

10.9. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за 2020 г. 

/заверено копие/. 

10.10. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 

сертификация, свързан с дейностите по  преработка на дървесина /заверено копие/. 
 

След прегледа на  документите  комисията констатира следното: 

- в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№№2125, 2126,2126-1; 
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- представените документи отговарят на поставените изисквания от Продавача за обекти 

№№2125, 2126,2126-1. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска "Кос хол-1" ЕООД до по-нататъшно участие  в търга  за обекти №№2125, 

2126,2126-1. 

 

11. Кандидат "Кали-85"ЕООД.  

В депозирания плик на кандидата, се съдържат следните документи: 

11.1. Оферта за участие за обект №2126-1 (Приложение №1); 

11.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обект №2126-1 (Приложение №1А); 

11.3. Декларация /1 бр./ от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.18,  ал.1, т.3  от 

Наредбата по образец (Приложение №2); 

11.4. Декларация за техническите възможности за обект №2126-1 (Приложение №3); 

11.5. Декларация за оглед на дървесината, включена в обект №2126-1 (Приложение №4); 

11.6. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение 

№5); 
11.7. Плик /1 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обект №2126-1 “, наименованието на 

кандидата (Приложение №6); 

11.8. Удостоверение издадено от  РДГ-Пазарджик,  от което е видно, че кандидатът има 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец 

преди провеждане на процедурата. 

11.9. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за 2020 г. 

/заверено копие/. 

11.10. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по 

сертификация, свързан с дейностите по  преработка на дървесина /заверено копие/. 
 

След прегледа на  документите  комисията констатира следното: 

- в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обект 

№2126-1; 

- представените документи отговарят на поставените изисквания от Продавача за обект 

№2126-1. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска "Кали-85" ЕООД до по-нататъшно участие  в търга  за обект №2126-1. 

 

12. Кандидат ЕТ "Павел Дойкин".  

В депозирания плик на кандидата, се съдържат следните документи: 

12.1. Оферта за участие за обекти №№2125, 2126 (Приложение №1); 

12.2. Декларация за внесена гаранция за участие за обекти №№2125, 2126 (Приложение 

№1А); 

12.3. Декларация /1 бр./ от кандидата за липса на обстоятелствата по  чл.18,  ал.1, т.3  от 

Наредбата по образец (Приложение №2); 

12.4. Декларация за техническите възможности за обекти №№2125, 2126 (Приложение 

№3); 

12.5. Декларация за оглед на дървесината, включена в обекти №№2125, 2126 

(Приложение №4); 
12.6. Декларация за приемане условията и клаузите на проекта на договор-(Приложение 

№5); 
12.7. Пликове /2 бр./ с надпис „Ценово предложение  за обекти №№2125, 2126 “, 

наименованието на кандидата (Приложение №6); 

12.8. Удостоверение издадено от  РДГ-Пазарджик,  от което е видно, че кандидатът има 

регистриран обект по чл.206 от ЗГ /заверено копие/, издадено не по-късно от един месец 

преди провеждане на процедурата. 

12.9. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедирана дървесина за 2020 г. 

/заверено копие/. 
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12.10. Документи за съответствие с международен стандарт, издадени от независим орган по 

сертификация, свързан с дейностите по  преработка на дървесина /2 бр. заверени копия/. 
 

След прегледа на  документите  комисията констатира следното: 

- в депозирания плик на кандидата се съдържат всички изискуеми документи за обекти 

№№2125, 2126; 

- представените документи отговарят на поставените изисквания от Продавача за обекти 

№№2125, 2126. 

Комисията единодушно реши: 

Допуска ЕТ "Павел Дойкин" до по-нататъшно участие  в търга  за обекти №№2125, 

2126. 

 

            ІІ. Пристъпи се към втори етап – Разглеждане и оценяване на „Ценово 

предложение” (Приложение № 6 от тръжните документи). 

Комисията класира ценовите предложения по критерия, обявен в заповедта за 

откриването на търга и документацията за участие: най-висока предложена цена. 

 

1. За обект №2125 – начална цена 152 095, 00 лв.  без ДДС. 

 

Допусната  са 8  оферти, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  ЕТ РЕЛАКС –ДХ Д.ПОПЧЕВ 188 810, 00 

2.  ВАГО ВУУД КОМЕРС ЕООД 197 777, 00 

3.  ВИП ВЛ.ПЕЛЕВ ЕООД 202 750, 00 

4.  ПАЛИСАНДЪР ООД  210 750, 00 

5.  ВАС -98 ООД 188 600, 00 

6.  МИННА КЪМПАНИ ООД 182 779, 99 

7.  КОС ХОЛ -1 ЕООД 200 220, 00 

8.  ЕТ ПАВЕЛ ДОЙКИН 205 600, 00 

:    

След разглеждане  на ценовите предложения комисията  направи  следното  класиране: 

          

2. За обект №2126– начална цена 111 235, 00 лв.  без ДДС. 

Допуснати  са  9 оферти, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  ЕТ РЕЛАКС –ДХ Д.ПОПЧЕВ 142 420, 00 

2.  ВАГО ВУУД КОМЕРС ЕООД 150 177, 00 

3.  ВИП ВЛ.ПЕЛЕВ ЕООД 153 100, 00 

4.  ПАЛИСАНДЪР ООД  150 250, 00 

5.  ВАС -98 ООД  140 200, 00 

6.  БУЛ-ЛЕС ЕООД 155 980, 00 

7.  МИННА КЪМПАНИ ООД 133 779, 99 

8.  КОС ХОЛ -1 ЕООД 148 105, 00 

9.  ЕТ ПАВЕЛ ДОЙКИН 151 300, 00 

Обект 
Класиран на 

първо място 
Цена в лв. без ДДС 

Класиран на  

второ място 

Цена в лв. 

без ДДС 

2125 
ПАЛИСАНДЪР 

ООД  
210 750, 00 

ЕТ ПАВЕЛ 

ДОЙКИН 
205 600, 00 
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След разглеждане на ценовите предложения  комисията  направи  следното  класиране: 

 
3. За обект №2126-1– начална цена 33 106, 00 лв.  без ДДС. 

 

Допуснати  са  8 оферти, както следва: 

№ по 

ред 
Кандидат 

Предложена цена в 

лева без ДДС. 

1.  ЕТ РЕЛАКС –ДХ Д.ПОПЧЕВ 41 120, 00 

2.  ВАГО ВУУД КОМЕРС ЕООД 41 777, 00 

3.  ВИП ВЛ.ПЕЛЕВ ЕООД 36 000, 00 

4.  ПАЛИСАНДЪР ООД  42 780, 00 

5.  ВАС -98 ООД  36 600, 00 

6.  МИННА КЪМПАНИ ООД 40 799, 99 

7.  КОС ХОЛ -1 ЕООД 45 560, 00 

8.  КАЛИ-85 ЕООД 44 400, 00 

 

След разглеждане  на  ценовите  предложения  комисията   направи  следното  

класиране:    

 
Неразделна  част  от  Протокола  са  Приложения  №№1,2 от  работата на  комисията. 

Настоящият протокол се състави и предава на основание чл.22, ал.19 от Наредбата, 

ведно с цялата документация от проведената процедура на Възложителя за произнасяне в 

нормативно установения срок. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ:                                                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………../*п/.………   ЧЛЕНОВЕ:1.……../*п/……....…    2………/*п/….…                                                                                                                                                                                 

/инж. Бисер Бозев/                                     /Росица Сюлейманова /                /Марияна Мечева /                                                                                                                                                   

              

 

                                          

Предал протокола                                                               Приел протокола 

Председател:……….…../*п/.……….…                                  Директор: …………/*п/................…                                                    

/инж.  Бисер Бозев/                                                          /инж. Муса Али/     

Дата: 13.04.2021 г.                                                              Дата: 13.04.2021 г.     

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС)2016/679) 

Обект 
Класиран на 

първо място 

Цена в лв. 

без ДДС 

Класиран на 

 второ място 

Цена в лв. без 

ДДС 

2126 
БУЛ-ЛЕС ЕООД 

155 980, 00 
ВИП ВЛ.ПЕЛЕВ 

ЕООД 
153 100, 00 

Обект 
Класиран на 

първо място 

Цена в лв. 

без ДДС 

Класиран на 

второ място 
Цена в лв. без ДДС 

2126-1 
КОС ХОЛ -1 

ЕООД 
45 560, 00 КАЛИ-85 ЕООД 44 400, 00 


