УТВЪРДИЛ:…………………………
Директор на ОП „Земеделие,гори и водни ресурси”
/инж. Д.Йорданова/

ПРОТОКОЛ
Днес, 19.07.2018 год. в сградата на Община Сливен в зала 119 от 14:00ч. се
проведе процедура- открит конкурс с предмет: „Добив на дървесина- извеждане на сеч,
разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена
дървесина“, открита със Заповед № РД 05-311/03.07.2018г на Директора на ОП
„Земеделие, гори и водни ресурси”, за Обект № 1811 с подотдел 146 „г“ (146 „г-1“ и
146 „г-2“) намиращ се в землището на село Раково, Община Сливен, общинска
собственост от комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Рандев- юрисконсулт в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”
ЧЛЕНОВЕ:
1. Анюта Георгиева Къчева – касиер-счетоводител в ОП „Земеделие, гори и водни
ресурси”;
2. Георги Киров –лесничей в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”;
3. Радослав Кутийски – общински съветник в ОС Сливен;
4. Христо Котов – общински съветник в ОС Сливен
назначена със Заповед №РД-05-319 от 19.07.2018 год. на Директора на ОП „Земеделие, гори и
водни ресурси”.
Присъстваха всички членове на комисията. Обяви се, че са валидни разпоредбите на
„Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението дейности в горските териториидържавна и общинска собственост и за ползването дървесина и недървесни горски продукти от
тях” („НАРЕДБАТА“), относно подготовката и провеждането на търга и разглеждане на
документите. Служител на ОП „ЗГВР“ предостави на председателя на комисията извлечение от
регистъра на офертите. Комисията установи, че в срока определен, в заповедта за възлагане
добив на дървесина в горски територии общинска собственост „Добив на дървесина-

извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и
рампиране на отсечена дървесина“ в деловодството на ОП ”Земеделие, гори и водни
ресурси” няма регистриран кандидат.

В срока определен в заповедта за открит конкурс за Добиване на дървесинаИзвеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и
рампиране на отсечена дървесина Обект № 1811 с подотдел 146 „г“ (146 „г-1“ и 146 „г2“) намиращ се в землището на село Раково, Община Сливен, не са подадени документи
за участие в търга.
Комисията констатира: Въз основа на горепосоченото за Обект № 1811 с
подотдел 146 „г“ (146 „г-1“ и 146 „г-2“) намиращ се в землището на село Раково,
Община Сливен комисията отлага за втора дата конкурса- открития конкурс да се

проведе на 24.07.2018 г. от 14,00 часа в зала 119, в административната сграда на
Община Сливен, при същите условия и цени обявени от Възложителя.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
________________________
/Иван Рандев/
ЧЛЕНОВЕ:
1.

________________________
/ Анюта Къчева /

2. ________________________
/ Георги Киров/
3. ________________________
/Радослав Кутийски/
4. ________________________
/Христо Котов/

