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    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 11:00 часа в заседателната зала на Община Дряново, в изпълнение на Заповед № 

128/08.03.2021 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 № 2102, находящ се на 

територията на община Дряново и Заповед № 161/26.03.2021 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 № 2102, подотдели 

267 „о2”, 276 „ф” 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 три запечатани непрозрачни 

плика от трима участници, както следва: 

С вх. № 5800-37/25.03.2021 г. 13:10 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. № 5800-38/25.03.2021 г. 15:18 ч. са депозирани документи за 

участие от ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”, ЕИК 817002412, със седалище и адрес на 

управление: гр. Трявна, ул. „Христо Ботев” № 64, представлявано от Стоян 

Делийски. 

С вх. № 5800-39/25.03.2021 г. 16:24 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 11:00 часа обяви започването на търга, като 

пристъпи към проверка на самоличността на участниците. На заседанието на 
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комисията присъстват Марин Митев- управител на ”СТИЛ - МС” ООД, придружаващо 

го лице и Стоян Делийски – представляващ ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”. На заседанието 

на комисията не присъства представител на участника ”ДАНИ - 2006” ЕООД, подал 

оферта за участие в процедурата. Председателят на комисията разпореди членът на 

комисията Галя Дългова да излезе пред залата, в която се провежда търга и да 

обяви гласно, че започва провеждането на търг с явно наддаване за продажба на 

стояща дървесина на корен от обект № 2102, подотдели 267 „о2”, 276 „ф”, като 

всички заинтересовани лица следва да се явят. Членът на комисията изпълни 

разпореждането, като се установи, че пред залата за провеждане на търга не 

присъстват други лица. Комисията констатира, че след откриване на търга, в залата 

не присъства представител на участника ”ДАНИ - 2006” ЕООД.  

Съгласно чл. 61, ал. 2, изр. второ от НУРВИДГТ: Когато при започване на 

търга не присъства представител на някой от участниците, подали документи за 

участие, комисията отстранява участника от по-нататъшно участие в търга, без да 

отваря плика с документите му.   

Въз основа на гореизложеното и тъй като при започване на търга не 

присъства представител на участника ”ДАНИ - 2006” ЕООД, ЕИК 107585162, със 

седалище и адрес на управление: гр. Дряново, ул. „Христо Дряновски” № 19, подал 

оферта за участие с вх. № 5800-39/25.03.2021 г. 16:24 ч., председателят на 

комисията предложи същият да бъде отстранен от по-нататъшно участие в търга, без 

да се отваря плика с документите му, на основание чл. 61, ал. 2, изр. второ от 

НУРВИДГТ.  

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-

39/25.03.2021 г. 16:24 ч. се отстранява от по-нататъшно участие в търга с явно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2102, подотдели 

267 „о2”, 276 „ф”, без да се отваря плика с документите му, открит със Заповед № 

128/08.03.2021 г. на кмета на Община Дряново, на основание чл. 61, ал. 2, изр. 

второ 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. 1.7, изр. второ от Раздел III Други тръжни условия 

и т. 2 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 при започване на търга не присъства представител на 

участника.  

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.      

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, с изключение на плика на отстранения участник, както следва: 

1. Оферта с вх. № 5800-37/25.03.2021 г. 13:10 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 
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”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. № 

5800-37/25.03.2021 г. 13:10 ч. се допуска до участие във втория етап на търга – 

явно наддаване.   

 2. Оферта с вх. № 5800-38/25.03.2021 г. 15:18 ч. от ЕТ ”СТОЯН 

ДЕЛИЙСКИ”, ЕИК 817002412  

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 ЕТ 

”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ” 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 ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”, ЕИК 817002412, подал Оферта с 

вх. № 5800-38/25.03.2021 г. 15:18 ч. се допуска до участие във втория етап на 

търга – явно наддаване. 

На основание чл. 61, ал. 6 от НУРВИДГТ след допускане на участниците до 

следващия етап на търга комисията предостави на всеки от участниците пореден 

номер за участие, както следва: 

1. На участника ”СТИЛ - МС” ООД се предостави номер за участие- 1; 

2. На участника ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ” се предостави номер за участие- 2; 

Преди да пристъпи към провеждане на явното наддаване председателят на 

комисията запозна подробно участниците с правилата за провеждането му, в 

съответствие с регламентираното в НУРВИДГТ. 

Председателят на комисията обяви ясно обекта на търга, началната цена и 

стъпката за наддаване, като последователно ще обявява нарастването над 

началната цена, като всяко увеличение е в размер на една стъпка и се разграничава 

със звуков сигнал.  

Наддаването се извършва от допуснатите за участие участници, които вдигат 

предоставените им номера и потвърждават гласно размера на обявената от 

председателя цена. Потвърдената от участника цена го обвързва към комисията и 

другите участници в търга без право на позоваване на грешка. Преди третото 

обявяване на последната предложена от него цена председателят на комисията 

прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява 

приключване на наддаването със звуков сигнал. 

Председателят на комисията запита участниците дали потвърждават 

началната цена в размер на 16 755 лева без ДДС, като представителите и на двамата 

участници обявиха гласно, че я потвърждават. Стъпката за наддаване е в размер на 

167,55 (сто шестдесет и седем лева и 55 ст.) лева без ДДС. 
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При спазване на горните правила и тези описани в чл. 61 от НУРВИДГТ, се 

проведе публичният търг с явно наддаване за обект № 2102, подотдели 267 „о2”, 

276 „ф”, както следва: 

Начална цена- 16 755 лева, потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и 

участник № 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”. 

Нараснала над началната цена без ДДС, като всяко увеличение е в размер на 

една стъпка: 

1. 16922,55 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

2. 17090,10 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

3. 17257,65 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

4. 17425,20 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

5. 17592,75 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

6. 17760,30 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

7. 17927,85 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

8. 18095,40 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

9.18262,95 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

10. 18430,50 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

11. 18598,05 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

12. 18765,60 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

13. 18933,15 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

14. 19100,70 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

15. 19268,25 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

16. 19435,80 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

17. 19603,35 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

18. 19770,90 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

19. 19938,45 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

20. 20106 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник № 

2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

21. 20273,55 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

22. 20441,10 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

23. 20608,65 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

24. 20776,20 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

25. 20943,75 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

26. 21111,30 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 



                                                                                                                      

 
 

 

ОБЩИНА   ДРЯНОВО 
 
 

27. 21278,85 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

28. 21446,40 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

29. 21613,95 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

30. 21781,50 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

31. 21949,05 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

32. 22116,60 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

33. 22284,15 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

34. 22451,70 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

35. 22619,25 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

36. 22786,80 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

37. 22954,35 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

38. 23121,90 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

39. 23289,45 лева- потвърдена от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД и участник 

№ 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”; 

40. 23457 лева- потвърдена само от участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД. 

Председателят на комисията обяви първи път последната предложена от 

участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД цена в размер на 23457 лева без ДДС, като не 

постъпи ново предложение. 

Председателят на комисията обяви втори път последната предложена от 

участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД цена в размер на 23457 лева без ДДС, като не 

постъпи ново предложение. 

Преди третото обявяване на последната предложена от участник № 1- ”СТИЛ 

- МС” ООД цена в размер на 23457 лева без ДДС, председателят на комисията 

направи предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, ще обяви 

приключване на наддаването със звуков сигнал.   

Председателят на комисията обяви трети път последната предложена от 

участник № 1- ”СТИЛ - МС” ООД цена в размер на 23457 лева без ДДС, като не 

постъпи ново предложение и обяви приключване на наддаването със звуков сигнал. 

Въз основа на изложеното по-горе и на основание чл. 61, ал. 10 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, комисията единодушно реши:  

Обявява класирането по проведения търг с явно наддаване за продажба на 

стояща дървесина на корен от обект № 2102, подотдели 267 „о2”, 276 „ф” открит със 

Заповед № 128/08.03.2021 г. на кмета на Община Дряново, както следва: 

ПЪРВО МЯСТО: УЧАСТНИК № 1- ”СТИЛ - МС” ООД, ЕИК 107020184, със 

седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Христо Ботев” № 66, подал оферта 
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за участие в търга с вх. № 5800-37/25.03.2021 г. 13:10 ч. с предложена и достигната 

на търга цена в размер на 23457 (двадесет и три хиляди четиристотин петдесет 

и седем) лева без ДДС.    

ВТОРО МЯСТО: УЧАСТНИК № 2- ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”, ЕИК 817002412, 

със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Христо Ботев” № 64, подал 

оферта за участие в търга с вх. № 5800-38/25.03.2021 г. 15:18 ч. с предложена на 

търга цена в размер на 23289,45 лева (двадесет и три хиляди двеста 

осемдесет и девет лева и 45 ст.) лева.    

Обявява за спечелил търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от обект № 2102, подотдели 267 „о2”, 276 „ф” открит със 

Заповед № 128/08.03.2021 г. на кмета на Община Дряново, участника ”СТИЛ - 

МС” ООД, ЕИК 107020184, със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. 

„Христо Ботев” № 66, подал оферта за участие в търга с вх. № 5800-

37/25.03.2021 г. 13:10 ч. с предложена и достигната на търга цена в размер на 

23457 (двадесет и три хиляди четиристотин петдесет и седем) лева без ДДС.     

След като председателят на комисията обяви номера на спечелилия участник, 

класирания на второ място, достигнатата цена, закри търга за съответния обект.   

 

Комисията приключи окончателно своята работа на 30.03.2021 г. в 17:00 

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/ 


