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

ПРОТОКОЛ
За разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в търг с явно
наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, в Обект №
2003, вкл. подотдели 615 „н“, 615 „р“ и 615 „п“, намиращи се в землището на гр.
Кермен, Община Сливен и вкл. подотдели 351 „ж“, 352 „б“, 352 „д“, 352 „е“ и 352 „з“,
намиращи се в землището на с.Трапоклово, Община Сливен, горска територия–
общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на Община Сливен,
открита със Заповед №РД-05-517/21.02.2020г. 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, 10.03.2020 год. в гр. Сливен, комисия назначена със Заповед №РД-05-519/
10.03.2020 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. Васил Василев – техник горско стопанство в ОП „Земеделие, гори и водни
ресурси”;
3. Стефан Мушмулов – лесничей в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”;
4. Георги Киров – лесничей в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”;
се събра на заседание в сградата на Община Сливен в зала 119, в 15.00 ч. за
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща
дървесина на корен за:
Обект № 2003, вкл. подотдели 615 „н“, 615 „р“ и 615 „п“, намиращи се в
землището на гр. Кермен, Община Сливен и вкл. подотдели 351 „ж“, 352 „б“, 352 „д“,
352 „е“ и 352 „з“, намиращи се в землището на с.Трапоклово, Община Сливен, при
прогнозно количество дървесина 944 пл.куб.м.; прогнозна стойност 32 710 (тридесет
и две хиляди седемстотин и десет лева) лв. без ДДС; срок на изпълнение до
30.12.2020 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
търга 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. „Испор” ООД, с ЕИК 128619116, с адрес гр.Сливен, ул.”Хаджи Димитър ”18В-1, представлявано от управителя – Огнян Огнянов, регистрирана под № 1 с вх.№
171/10.03.2020г. в 10:30 ч.
На търга присъства Огнян Огнянов - управител на „Испор” 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.60, ал.5 от НАРЕДБАТА.

Комисията пристъпи към отваряне на плика с подадените тръжни документи,
съгласно чл. 61 от „Наредбата“ 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 Продавача документи,
отговарящи на изискванията на „Наредбата“ и предварително обявените условия в
търга с явно надаване. Комисията единодушно реши:
Допуска до по- нататъшно участие регистрирания кандидат.
Комисията пристъпи към провеждането на следващия етап на търга с явно
наддаване, като пита изрично кандидата потвърждава ли цената за Обект 2003,
съгласно изискванията на Възложителя и ОПРЕДЕЛИ класирането на кадидатите по
посочения критерий „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА“:
Обект № 2003, вкл. подотдели 615 „н“, 615 „р“ и 615 „п“, намиращи се в
землището на гр. Кермен, Община Сливен и вкл. подотдели 351 „ж“, 352 „б“, 352 „д“,
352 „е“ и 352 „з“, намиращи се в землището на с.Трапоклово, Община Сливен, при
прогнозно количество дървесина 944 пл.куб.м.; прогнозна стойност 32 710 (тридесет
и две хиляди седемстотин и десет лева) лв. без ДДС;
ПЪРВО МЯСТО: „Испор” ООД, с ЕИК 128619116, с потвърдена начална цена
за обекта 32 710 (тридесет и две хиляди седемстотин и десет лева) лв. без ДДС и с
прогнозно количество дървесина 944 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.63, ал.2 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.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. ________________________
/ Васил Василев
3. ________________________
/Стефан Мушмулов/
4. ________________________
/Георги Киров /

