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

ПРОТОКОЛ
За разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в открит
конкурс за добив на прогнозни количества дървесина, в Обект № 2012, вкл. подотдел
174 „в“, намиращ се в землището на село Раково, Община Сливен, горска територия–
общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на Община Сливен,
открита със Заповед №РД-05-545/18.06.2020г. 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
дървесина и недървесни горски продукти от тях”, наричана за краткост „НАРЕДБАТА“
Днес, 07.07.2020 год. в гр. Сливен, комисия назначена със Заповед №РД-05-553/
07.07.2020 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. Стефан Мушмулов – лесничей в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”;
4. Светомир Мъндев – общински съветник в ОС Сливен;
5. Радослав Кутийски – 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 открит
конкурс с предмет: Добив на дървесина- Извеждане на сеч, разкройване на сортименти
по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за:
Обект № 2012, вкл. подотдел 174 „в“, намиращ се в землището на село Раково,
Община Сливен, при прогнозно количество дървесина 356 пл.куб.м.; прогнозна
стойност 9 612 (девет хиляди шестстотин и дванадесет лева) лв. без ДДС; срок на
изпълнение до 31.09.2021 год.
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 дървесина и недървесни
горски продукти от тях” („НАРЕДБАТА“), относно подготовката и провеждането на
открития конкурс и разглеждане на документите. Служител на ОП „ЗГВР“ предостави
на председателя на комисията извлечение от регистъра на офертите.
Според представеното извлечение от регистъра са постъпили следните оферти на:
1. „Лесгруп 2015” ООД, с ЕИК 203412623, с адрес Сливен, ул.”Чаталджа №94”,
представлявано от управители-Събин Русчев Кръстев и Йордан Стефков Богов,
регистриран под № 1 с вх.№ 659/06.07.2020г. в 13:15 ч.

На търга присъства Йордан Стефков Богов - управител на „ Лесгруп 2015” ООД.
След като се запознаха с представения списък на кандидата, подал документи за
участие председателят и членовете на комисията подписаха декларации за
обстоятелствата, посочени в чл.21, ал.6 от НАРЕДБАТА.

Комисията пристъпи към отваряне на плика с подадените тръжни документи и
поиска гласно потвърждаване от участника за целостта му.
След разглеждане съдържанието на плика комисията установи ,че документите на
кандидата за участие в процедурата съдържат изискваните от Възложителя документи,
отговарящи на изискванията на „Наредбата“ и предварително обявените условия в
открития конкурс. Комисията единодушно реши:
Допуска до втори етап от открития конкурс кандидата. Комисията пристъпи към
провеждане на втория етап от процедурата, съгласно изискванията на Възложителя.
Отваряне на малък плик „ценово предложение“ за ОБЕКТ 2012. След приключване на
втория етап от процедурата, класирането на кадидатите по посочения критерий „НАЙНИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА“:
ЗА Обект № 2012, вкл. подотдел 174 „в“, намиращ се в землището на село
Раково, Община Сливен, при прогнозно количество дървесина 356 пл.куб.м.;
прогнозна стойност 9 612 (девет хиляди шестстотин и дванадесет лева) лв. без ДДС.
ПЪРВО МЯСТО: „Лесгруп 2015” ООД, с ЕИК 203412623, с потвърдена
начална цена за обекта 9 612 (девет хиляди шестстотин и дванадесет лева) лв. без
ДДС и с прогнозно количество дървесина 356 пл.куб.м.
ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН
Въз основа на горепосоченото Комисията обяви класирането и ОПРЕДЕЛИ за
спечелил процедурата, класирания на първо място, като единствен кандидат, на
основание чл.22, ал.17 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” при цена не по-ниска от обявената в
заповедта начална цена.
На правно основание чл.22, ал.19 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.
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