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

ПРОТОКОЛ
Днес, 26.11.2018 год. в сградата на Община Сливен в зала 119 от 14:00ч. се проведе
процедура- търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на
корен, открита със Заповед № РД 05-363/09.11.2018г. на Директора на ОП „Земеделие, гори и
водни ресурси” за Обект № 1816, вкл. подотдели 3 „е“, 3 „ж“ 3 „к“, 4 „а“, 4 „н“ и 22 „ц“
намиращи се в землището на село Стара река, 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. Инж. Христо Генчев– лесничей в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”;
3. Радослав Кутийски – общински съветник в ОС Сливен;
4. Стефан Пасков – общински съветник в ОС Сливен
назначена със Заповед №РД-05-369 от 26.11.2018 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 продажба на
прогнозни количества стояща дървесина на корен в деловодството на ОП ”Земеделие, гори и
водни ресурси” нe е регистриран кандидат: Няма подадени оферти в ОП „ЗГВР“.
За обстоятелствата, посочени в чл.60, ал.5 от „НАРЕДБАТА” председателят и членовете
на комисията подписаха декларации, които са неразделна част от настоящия протокол.
Комисията предлага на основание чл.62, ал.1,т.2 от „НАРЕДБАТА” да се прекрати
процедурата от Директора на ОП „ЗГВР“ със Заповед.
На правно основание чл.61, ал.14 от „Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях”, настоящият протокол заедно с
цялата документация се предава от Комисията на Възложителя - Директора на ОП”Земеделие,
гори и водни ресурси” за утвърждаване.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
________________________
/Иван Рандев/
ЧЛЕНОВЕ:
1.

________________________
/ Анюта Къчева /

2. ________________________
/ инж. Христо Генчев/
3. ________________________
/Радослав Кутийски/
4. ________________________
/Стефан Пасков/

