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П Р О Т О К О Л

Днес, 28.06.201 9j\  в 09.30 ласа, комисия назначена със заповед № 179/28.06.2019г. на 
Директора на ОП „Разградлес“ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Антоанета Тонева юрист при ОП „Разградяес“
Секретар: 2. Ани Врайкова счетоводи тел на ОП „Разградлес"’
Член: 3, Иво Петков -началник ГСУ на ОП „Разградлес“;
да проведе търг е явно наддаване за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА 
ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, добита от общинските горски територии, 
собственост па Община Разград, в района на дейност на ТП ,ЛГС Сеслав“ пра СЦЦП-ДП- 
Габрово, в обект № 19002

Присъстваха всички членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите 
на Закона за горите и па Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии -  държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти/Наредбата/.

След изтичане на срока за подаване на заявленията, длъжностно лице, приело 
документите, представи извлечение от регистъра, ведно с подадените заявления па 
председателя на комисията. Комисията започна работа в определените със заповедта за 
от кри нане на търга ден и час, е лед получаване на списъка е участници и представените 
документи.

След получаване на списъка с участниците и представените от тях документи, 
членовете на комисията подписаха декларация по реда па чл.60, ал.6 от Наредбата. 
Председателят откри търга и комисията пристъпи към проверка па присъствието на 
участниците в търга, провери самоличността на участника и установи, че присъства 
представител на участника.

За търга в Обект № 19(М)12 е регистриран един участник, а именно:
1. „Лес груп* ООД, е ЕИК 116581558, с адрес на управление, гр. Разград,

улЛКняз Борис” № 67-Б, представлявано от Катя Жекова Дечкова, в качеството й на 
управител.

Комисията отвори документите представени в запечатан непрозрачен плик, на 
участника и провери дали са оформени съгласно изискванията на продавача по чл. 58 от 
Наредбата. След разглеждане и проверка за наличие на всички изискуеми документи, 
представени от участника, комисията взе решение за допускане до по нататъшно участие на 
съшият в трьга, т.к, прецени, че в тях са налице всички изискуеми документи. За участие в 
търга недопуснати няма. Опис на необходимите документи за участие е направен и е 
неразделна част от настоящия протокол.
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След отваряне и разглеждане на документите се пристъпи към следващия етап на 
търга и па допуснатият е него участник.

Председателят на комисията обяви обекта на търга, началната нена и стъпката за 
наущаване за обекта, последователно обявявайки нарастването над началната цена. като 
всяко увеличение е в размер на една стъпка. Допуснатият участник потвърди началната цена 
на обекта.

Председателят обяви номера на. спечелилия участник, потвърдената цена и закри търга 
за обекта.

След провеждането па тръжната процедура, комисията извърши следното класиране, 
как го следва:

Класира на първо място и обявява за купувач за Обект JT* 19002 участник „Лес груп” 
ООД, с ЕИК 116581558, с адрес на управление: гр. Разград, ул.”Княз Ьорис?! № 67-Б, 
представлявано от Катя Жекова Ден кова, в качеството й па управител, при потвърдена 
начална цена от 27264,7.5/двадесет и седем хиляди двеста шестдесет и-четири и 0,75/ лева без 
ДДС.

Комисията приключи своята работа в 10.00 часа.

Настоя шия протокол е съставен на основание чл. 61, ал, 14 от Наредбата за условията и 
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -  държавна и общинска 
собственост, и за ползването па дървесина и недървесни горски продукти, и сс предана на 
Директора на 01J ..Разградлес“ за у твърждаване, заедно е пялата документация, събрана в 
х ода на провеждането па търга. /7
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