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

ПРОТОКОЛ
Днес, 16.01.2019 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 от Обект № 1901, вкл. подотдели 584 „е“ и 584 „ж“ , намиращи се в
землището на село Струпец, Община Сливен, открита със Заповед № РД-05393/31.12.2018г. на Директора на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”, 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– горски стражар 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-05-399 от 16.01.2019 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 търга с явно

наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект №
1901, вкл. подотдели 584 „е“ и 584 „ж“ , намиращи се в землището на село Струпец,
Община Сливен, в деловодството на ОП ”Земеделие, гори и водни ресурси” e регистриран
следния кандидат:

1. .„Толерант 2009” ЕООД, ЕИК 200859284, със седалище и адрес на управление:
гр.Сливен, ул.”Стефан Караджа”8-Б-6,представлявано от управител – Кирил Георгиев
Станков, регистриран под № 1 с вх.№ 25/15.01.2019г. в 13:20 ч.
За обстоятелствата, посочени в чл.60, ал.5 от „НАРЕДБАТА” председателят и членовете
на комисията подписаха декларации, които са неразделна част от настоящия протокол. При
започване на процедурата присъства Кирил Георгиев Станков –управител на фирмата
„Толерант 2009” ЕООД. След гласно потвърждаване от участника за целостта на плика с
подадените тръжни документи, Председателят на комисията, пристъпи към отварянето му.
В присъствието на кандидата комисията отвори плика, съдържащи необходимите
документи за участие. След като разгледа представената документация на участниците в
тръжната сесия реши: Допуска до втори етап от търга „Толерант 2009” ЕООД.

Комисията пристъпи към провеждането на втория етап на търга с явно наддаване,
съгласно изискванията на Възложителя и определи класирането на кадидатите по
посочения критерий „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА“:

Обект № 1901, вкл. подотдели 584 „е“ и 584 „ж“ , намиращи се в землището на
село Струпец, Община Сливен, общинска собственост, при начална цена за обекта 34
106(тридесет и четири хиляди сто и шест лева) лв. без ДДС, и с прогнозно
количество 974 пл.куб.м.
Съгласно чл.63 ал.2 от „НАРЕДБАТА” , комисията взе следното решение:
Класиран на първо място за Обект № 1901:

„Толерант 2009” ЕООД, с ЕИК 200859284, с адрес гр.Сливен, ул.”Хаджи
Димитър ”18-В-1, представлявано от Кирил Георгиев Станков –управител на фирмата
„Толерант 2009” ЕООД, с предложена цена 34 106(тридесет и четири хиляди сто и
шест лева) лв. без ДДС, и с прогнозно количество 974 пл.куб.м., по дървесни видове.
Класиран на второ място за Обект № 1901:
Няма класирал се на второ място
Комисията обяви класирането и определи за спечелил процедурата, класирания на първо
място.
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:
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/ Анюта Къчева /

2. ________________________
/ инж. Христо Генчев/
3. ________________________
/Радослав Кутийски/
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