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

ПРОТОКОЛ
За разглеждане и оценяване на представените документи за сключване на
договор за открит конкурс за добив на прогнозни количества дървесина, в Обект №
2208, вкл. подотдел 305 „б“, намиращ се в землището на село Блатец, Община Сливен,
горска територия– общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на
Община Сливен, определен за изпълнител със Заповед № РД -05-804/27.06.2022г.на
Директора на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”, по реда на „Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението дейности в горските територии- държавна
и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”,
наричана за краткост „НАРЕДБАТА“
Днес, 06.07.2022 год. в гр. Сливен, комисия назначена със Заповед №РД-05-802/
24.06.2022 год. на Директора на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” 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.Евгений Генчев –горски стражар в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”;
3. Георги Киров – лесничей в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”;
4. Христо Котов – общински съветник в ОС Сливен;
5. Светомир Мъндев – общински съветник в ОС Сливен;
6. Крум Вълков – техник горско стопанство в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”;
се събра на заседание в сградата на Община Сливен в зала 119, в 10:30 ч. за
разглеждане и оценяване на представените документи за сключване на договор
Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и
рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2208, вкл. подотдел 305 „б“, намиращ се
в землището на село Блатец, Община Сливен, спечелен от „Дендро Груп” ЕООД, с
ЕИК 206603719, с адрес: гр.Гурково, бул.”Александър Батенберг” 11, представлявано
от управител-Димитрина Йорданова, чрез
упълномощен представител- Силвия
Казакова.
Присъстваха всички членове на комисията. Обяви се, че са валидни разпоредбите
на „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението дейности в горските
територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти ” („НАРЕДБАТА“).
След като се запознаха с представените от кандидата документи в срок, определен
в чл. 35 ал.3 от НАРЕДБАТА, председателят и членовете на комисията провериха
редовността на документите.
След разглеждане им комисията установи, че документите по чл. 35 ал.5 от
НАРЕДБАТА на кандидата са редовни и взе единодушно решение:
За Обект № 2208, вкл. подотдел 305 „б“, намиращ се в землището на село
Блатец, Община Сливен, при прогнозно количество дървесина 873пл.куб.м.; прогнозна
стойност 30 555,00(тридесет хиляди петстотин петдесет и пет лева)лв. без ДДС;
срок на изпълнение до 30.03.2023 год. да се сключи договор с „Дендро Груп” ЕООД,
с ЕИК 206603719

На правно основание чл.35, ал.8 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 ”, настоящият протокол заедно
с представената 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. Евгений Генчев /
3. ________________
/Георги Киров /
4. ________________
/ Христо Котов /
5__________________
/ Светомир Мъндев /
6__________________
/ Крум Вълков /

