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УТВЪРЖДАВАМ!  

ДИРЕКТОР НА ОП „РАЗГРАДЛЕС“ 

                           /инж.М.МАНЕВА/ 

Дата: 27.02.2019г. 

 

П Р О Т О К О Л  № ОГ -12-03/27.02.2019 г. 

 
 Днес, 27.02.2019г. в 09.30 часа, комисия назначена със заповед №  043/ 27.02.2019г. на 

Директора на ОП „Разградлес“  в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  1. Антоанета Тонева – юрист  при ОП „Разградлес“  

Секретар:   2. Ани Врайкова – счетоводител  при  ОП „Разградлес“  

 Членове:    3. инж. Джавид Джавидов – лесничей при ОП „Разградлес“   

                     4.  Иво Петков – началник ГСУ при  ОП „Разградлес“; 

              5. Петър Янков - началник ГСУ при  ОП „Разградлес“; 

да проведе търг явно наддаване за ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ 

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, добита от общинските горски територии, 

собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-

Габрово,  в обект № 19001 

Присъстваха всички членове на комисията . Съобщено бе, че са валидни разпоредбите 

на  Закона за горите и на 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.  

Комисията започна работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. 

 За търга в Обект № 19001 е регистриран един кандидат за участие, а именно: 

1. „Лес груп” ООД, с ЕИК 116581558, с адрес на управление: гр. Разград, ул.”Княз 

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

  Председателят на комисията обяви пред присъстващите в залата, че открива 

провеждането на тръжната сесия и провери дали са спазени всички предварително обявени 

условия съгласно условията за допускане до участие на кандидатите депозирали заявления за 

участие.  Комисията простъпи към проверка на самоличността на кандидата. 

 Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите на кандидата и 

прецени, че в тях са налице всички изискуеми документи съгласно изискванията на 

продавача. За участие в процедурата  недопуснати до участие в търга кандидати няма. Опис 

на необходимите документи за участие е направен и е неразделна част от настоящия 

протокол.  

След отваряне и разглеждане на документите се пристъпи към следващия етап на търга 

и на допуснатият в него кандидат, комисията предостави на допуснатия кандидат пореден 

номер за участие. 

Председателят на комисията обяви обекта на търга, началната цена и стъпката за 

наддаване за обекта. Допуснатият кандидат потвърди началната цена на обекта, което е 

отразено в таблица за стъпките, неразделна част от настоящия протокол.  

След провеждането на тръжната процедура, комисията извърши следното класиране, 

както следва:  
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Търгът за Обект № 19001 бе спечелен „Лес груп” ООД, с ЕИК 116581558, с адрес на 

управление: гр. Разград, ул.”Княз Борис” № 67-Б, представлявано от Катя Жекова Дечкова, в 

качеството й на управител,  при потвърдена цена  от  6395,25/шест хиляди триста деветдесет и 

пет и и 0,25 / лева без ДДС. 

 Комисията приключи своята работа в 10.00  часа.         

Настоящия 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 на дървесина и недървесни горски продукти, и се предава на 

Директора на ОП „Разградлес“ за утвърждаване, заедно с цялата документация, събрана в 

хода на провеждането на търга. 

 

Комисия: Председател: 1...........................                    Членове:           

                           3................................   

                                            

             Секретар: 2..............................                              4................................. 

 

                                                                                                       5................................. 

                                                                                                              


