
                                                                                                                      

 
 

 

ОБЩИНА   ДРЯНОВО 
 
 

             

    УТВЪРЖДАВАМ 

                         КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО: /П/                                                

                       дата:  01.04.2021 г.                /ТРИФОН ПАНЧЕВ/ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 26.03.2021 г., на основание чл. 61, ал. 14 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 

в 10:00 часа в заседателната зала на Община Дряново, в изпълнение на Заповед № 

127/08.03.2021 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на тръжна сесия по 

реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 и чл. 114, ал. 1 във вр. с чл. 95, ал. 1 от Закона за горите 

и чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2 и ал. 3 

от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горски 

територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти (НУРВИДГТ) относно обект с № 2101, находящ се на 

територията на община Дряново и Заповед № 160/26.03.2021 г. на Николай 

Карагьозов- ЗА кмет на Община Дряново (Съгласно Заповед № 60/30.01.2020 г.) за 

назначаване на комисия, се състави настоящият протокол от проведен търг с явно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2101, подотдели 

259 „л1”, 268 „к”, 270 „у1”, 270 „ф1” от   

Комисия в състав:  

Председател: адв. Галин Ненов – юрист на Община Дряново 

Членове:  1. инж. Димитър Димков – лесовъд на община Дряново 

               2. Даниела Мирчева – директор на дирекция „МДТБФ“ при Община 

Дряново 

       3. Галя Дългова – мл. експерт в дирекция „АСОС“ при Община Дряново 

       4. Ани Христова - мл. експерт в дирекция „АСОС“ при Община Дряново  

Комисията започна работа след получаване на списъка с участниците 

(регистър на подадените оферти) и представените от тях документи, като всеки член 

на комисията попълни и подписа декларация по чл. 60, ал. 5 от НУРВИДГТ.   

За участие в търга с явно наддаване са подадени два запечатани непрозрачни 

плика от двама участници, както следва: 

С вх. № 5800-36/25.03.2021 г. 13:08 ч. са депозирани документи за 

участие от ”СТИЛ - МС” ООД, ЕИК 107020184, със седалище и адрес на 

управление: гр. Трявна, ул. „Христо Ботев” № 66, представлявано от Марин Митев и 

Станислав Пенев- управители. 

С вх. № 5800-40/25.03.2021 г. 16:25 ч. са депозирани документи за 

участие от ”ДАНИ - 2006” ЕООД, ЕИК 107585162, със седалище и адрес на 

управление: гр. Дряново, ул. „Христо Дряновски” № 19, представлявано от 

управителя Йордан Йорданов.  

 Председателят на комисията в 10:02 часа обяви започването на търга, като 

пристъпи към проверка на самоличността на участниците. На заседанието на 

комисията присъстват Марин Митев- управител на ”СТИЛ - МС” ООД, придружаващо 

го лице и Йордан Йорданов – управител на ”ДАНИ - 2006” ЕООД.  

Членът на комисията Даниела Мирчева докладва, че след извършена 

проверка се е установило, че сумите по гаранциите за участие от участниците в 

процедурата са постъпили по банковата сметка на Община Дряново преди 16:30 ч. 

на 25.03.2021 г.      
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На основание чл. 61, ал. 3 от НУРВИДГТ комисията констатира, че 

заявленията за участие, заедно с изискуемите документи, на участниците са 

подадени в запечатани непрозрачни пликове с ненарушена цялост, като върху 

пликовете участниците са посочили вида на процедурата, номер на обекта, 

наименованието на участника, контакти за връзка, като председателят на комисията 

пристъпи към отваряне на документите на участниците по реда на тяхното 

постъпване и извършване на проверка дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача, както следва: 

1. Оферта с вх. № 5800-36/25.03.2021 г. 13:08 ч. от ”СТИЛ - МС” ООД, 

ЕИК 107020184  

Председателят на комисията отвори плика с офертата, в който бяха намерени 

подадените от участника документи за участие в процедурата. След като членовете 

на комисията обстойно прегледаха подадената оферта се установи, че участникът е 

приложил всички изискуеми документи и е удостоверил наличието на всички 

изискуеми от продавача обстоятелства с тях.  

С оглед на изпълненото изискване от участника за представяне на всички 

документи и удостоверяване на всички обстоятелства изискани от продавача, 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението участникът 

”СТИЛ - МС” ООД да бъде допуснат до участие във втория етап на търга – явно 

наддаване.   

Комисията гласува, като се получиха следните резултати– гласували общо 5 

члена на комисията: 5/пет/ ”за” направеното предложение и 0 /нула/ ”против”.  

В резултат на извършеното гласуване направеното предложение единодушно 

се прие, като участникът ”СТИЛ - МС” ООД, ЕИК 107020184, подал Оферта с вх. № 

5800-36/25.03.2021 г. 13:08 ч. се допуска до участие във втория етап на търга – 

явно наддаване.   

 2. Оферта с вх. № 5800-40/25.03.2021 г. 16:25 ч. от ”ДАНИ - 2006” 

ЕООД с ЕИК 107585162 

Председателят на комисията отвори плика с офертата, в който бяха намерени 

подадените от участника документи за участие в процедурата. След като членовете 

на комисията обстойно прегледаха подадената оферта се установи, че участникът не 

е приложил всички изискуеми документи и не е удостоверил наличието на всички 

изискуеми от продавача обстоятелства с тях. При разглеждане на приложените към 

заявлението за участие документи, комисията констатира следните липси и 

недостатъци, както следва: 

1. Участникът не е представил списък на техниката /подписан и подпечатан от 

кандидата/.  

Въпросният списък се изисква съгласно документацията за участие в търг с 

явно наддаване Раздел IV. Списък на документите, които трябва да представят 

кандидатите при участие в тръжната процедура, т. 4, първо тире във връзка с Раздел 

III Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите, където е посочено, че 

обстоятелствата по т. 1.10  се удостоверяват, с документи съгласно изискванията в 

Раздел IV от документацията, като документацията за участие в търга е утвърдена 

със Заповед № 127/08.03.2021 г. на кмета на Община Дряново.  

2. Участникът не е представил списък на служителите и работниците 

/регистрирани в ТД на НАП/ или със сключени граждански договори, задължително 

съобразен с изискуемата техника за усвояване на съответния обект. 

Въпросният списък се изисква съгласно документацията за участие в търг с 

явно наддаване Раздел IV. Списък на документите, които трябва да представят 

кандидатите при участие в тръжната процедура, т. 6 във връзка с Раздел III 

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите, където е посочено, че 

обстоятелствата по т. 1.10  се удостоверяват, с документи съгласно изискванията в 

Раздел IV от документацията, като документацията за участие в търга е утвърдена 

със Заповед № 127/08.03.2021 г. на кмета на Община Дряново. 

3. Участникът не е представил оригинал или заверено копие на справка от 

НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори (справката следва 

да носи дата на издаване не по-ранна от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата 

на крайния срок на депозиране на документите за участие). 

Въпросната справка се изисква съгласно документацията за участие в търг с 

явно наддаване Раздел IV. Списък на документите, които трябва да представят 

кандидатите при участие в тръжната процедура, т. 6, второ тире, във връзка с 
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Раздел III Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите, където е посочено 

същото изискване, както и че обстоятелствата по т. 1.10  се удостоверяват, с 

документи съгласно изискванията в Раздел IV от документацията, като 

документацията за участие в търга е утвърдена със  Заповед № 127/08.03.2021 г. на 

кмета на Община Дряново. 

Комисията взе предвид обстоятелството, че участникът е представил: 

1. Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ с изх. 

№ 07388173011226/11.05.2017 г. по отношение на лицето Преслава Йорданова; 

2. Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ с изх. 

№ 07388153010805/01.06.2015 г. по отношение на лицето Игнат Игнатов; 

3.  Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ с изх. 

№ 07388183009064/27.04.2018 г. по отношение на лицето Росен Мечков; 

4.  Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ с изх. 

№ 07388183021835/26.09.2018 г. по отношение на лицето Колю Мечков; 

Посочените справки касаят регистрация на трудовите договори на лицата в 

НАП към момента на сключването им, видно от посочените в тях дати, но не 

представляват изискваната, съгласно документацията за участие в процедурата, 

справка от НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори 

(справката следва да носи дата на издаване не по-ранна от 14 (четиринадесет) дни, 

считано от датата на крайния срок на депозиране на документите за участие), нито в 

тяхното съдържание е удостоверено по някакъв начин, че тези справки са актуални 

към настоящия момент или към датата съвпадаща с 14 (четиринадесет) дни, считано 

от датата на крайния срок на депозиране на документите за участие.  

След извършения анализ на представените от участника документи и като взе 

предвид констатираните и подробно описани по-горе недостатъци на офертата 

изразяващи се в липсата на изисквани в процедурата документи, включително 

удостоверяващи определени обстоятелства, поставени като изисквания от 

продавача, Комисията счита, че е налице предпоставка за отстраняване от участие в 

търга на участника ”ДАНИ - 2006” ЕООД с ЕИК 107585162, на основание чл. 61,                

ал. 5, т. 1 от НУРВИДГТ, т. 1.10, б. „а“ от Раздел III Други тръжни условия и т. 3 от 

Раздел V Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в 

тръжната сесия от документацията за участие в търга и въз основа на описаните                

по-горе фактически констатации.   

С оглед на изложеното, Председателят на комисията подложи на гласуване 

участникът ”ДАНИ - 2006” ЕООД с ЕИК 107585162 да бъде отстранен от участие в 

търга на посочените по-горе фактически и правни основания. Комисията гласува, 

като се получиха следните резултати– гласували общо 5 члена на комисията: 5/пет/ 

”за” направеното предложение и 0 /нула/ ”против”.  

В резултат на извършеното гласуване комисията единодушно прие решението, 

че участникът ”ДАНИ - 2006” ЕООД с ЕИК 107585162, подал Оферта с вх. № 

5800-40/25.03.2021 г. 16:25 ч. се отстранява от участие в настоящия търг с явно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2101, подотдели 

259 „л1”, 268 „к”, 270 „у1”, 270 „ф1”, открит със Заповед № 127/08.03.2021 г. на 

кмета на Община Дряново, на основание чл. 61, ал. 5, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горски територии - 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, т. 1.10, б. „а“ от Раздел III Други тръжни условия и т. 3 от Раздел V 

Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в тръжната 

сесия от документацията за участие в търга и поради обстоятелството, че не е 

представил някой от изискуемите от продавача документи, а именно: 

1. Списък на техниката /подписан и подпечатан от кандидата/; 
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2. Списък на служителите и работниците /регистрирани в ТД на НАП/ или със 

сключени граждански договори, задължително съобразен с изискуемата техника за 

усвояване на съответният обект; 

3. Оригинал или заверено копие на справка от НАП за актуалното състояние 

на действащите трудови договори (справката следва да носи дата на издаване не  

по-ранна от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на крайния срок на 

депозиране на документите за участие). 

На следващ етап от заседанието на комисията, същата констатира, че до 

втория етап на търга с явно наддаване е допуснат само един участник- ”СТИЛ - МС” 

ООД, ЕИК 107020184, подал Оферта с вх. № 5800-36/25.03.2021 г. 13:08 ч.  

Съгласно чл. 63, ал. 2 от НУРВИДГТ- когато в търг с явно наддаване е 

допуснат само един участник, той се обявява за спечелил търга при цена не                    

по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта. Поради изложеното 

Председателят на комисията запита присъстващият представител на участника- 

управителя Марин Митев, дали потвърждава обявената в заповедта за провеждане 

на търга начална цена за обекта. Представителят на ”СТИЛ - МС” ООД заяви, че 

потвърждава началната цена за обекта в размер на 15 714,00 (петнадесет хиляди 

седемстотин и четиринадесет) лева без ДДС. Не постъпи друго предложение от 

страна на представителя на участника, поради което, с оглед на изложеното по-горе 

и на основание чл. 63, ал. 2 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 класира на първо място 

и обявява участника ”СТИЛ - МС” ООД, ЕИК 107020184, със седалище и адрес на 

управление: гр. Трявна, ул. „Христо Ботев” № 66, подал Оферта с вх. № 5800-

36/25.03.2021 г. 13:08 ч., за спечелил проведения търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2101, подотдели 259 

„л1”, 268 „к”, 270 „у1”, 270 „ф1”, при предложена от него цена в размер на 

началната цена за обекта, а именно- 15 714,00 (петнадесет хиляди 

седемстотин и четиринадесет) лева без ДДС.     

Комисията приключи окончателно своята работа на 30.03.2021 г. в 16:00 

часа.   

 Комисията състави, на основание чл. 61, ал. 14 от НУРВИДГТ, и предаде 

настоящия протокол в един екземпляр за утвърждаване на кмета на Община 

Дряново, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на търга, за 

издаване на Заповед по реда на чл. 62, ал. 1, т. 1 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. 

 Заповедта следва да се издаде в тридневен срок от утвърждаване на 

настоящия протокол и да се съобщи на участниците в търга по реда на                  

чл. 61 от АПК. 

 

гр. Дряново  

 

Председател: адв. Галин Ненов   /п/ 

Членове:  

1. инж. Димитър Димков             /п/ 

 

2. Даниела Мирчева                  /п/ 

 

3. Галя Дългова                        /п/ 

 

4. Ани Христова                        /п/ 


