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ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
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Вх. № ПО-06-44/29.10.21г.

Дата: 29.10.2021г.
УТВЪРДИЛ: …………п……………..
Директор на ТП”ДГС ИВАЙЛОВГРАД”
(инж.Николай Лафчиев)
П Р О Т О К О Л

Днес 29.10.2021 год., от 14.00 ч., на основание чл.69 ал.1 вр. чл.65, ал.1 във
връзка с чл.21, ал.1 от Наредба 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 Заповед №РД -10-405/29.10.2021год. на
Директора на ТП ДГС Ивайловград, в административната сграда на ул. „Св.св.Кирил и
Методий” №14, гр.Ивайловград се събра комисия за разглеждане на документите,
оценка и определяне на купувач в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни
количества дървесина от временен склад от Обект с №2129-1 в територии държавна
собственост в териториалният обхват на ТП ДГС „Ивайловград", в състав:
Председател:1.инж.Николай Петков Хорозов – технолог при ТП ДГС
Ивайловград
Членове:2. Анастасия Стефанова Йорданова- правосопособен юрист
3. Таня Атанасова Ташкова– гл.счетоводител при ТП ДГС Ивайловгард
4. Красимира Герганова Георгиевасчетоводител при ТП ДГС
Ивайловград
5. Димитрина Христова Митрева– пом. лесничей при ТП ДГС
Ивайловгард
Присъстват всички членове на комисията.
Председателят на комисията откри заседанието и обяви заповедта на Директора
на ТП ДГС Ивайловград за провеждането на процедурата.
Длъжностните лица, включени в комисията подписаха декларации по чл.69
ал.1,вр. чл.65 ал.1, вр. Чл.21 ал.6 от Наредба 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 , след получаване на списъка
с кандидатите.
Комисията констатира , че до посочения в Заповедта срок за подаване на
документи за участие в търгаг.според регистъра по НУРВИДГТДОСПДНГП са
подадени документи за участие в процедурата както следва ::
1. .Плик с документи вх.№ПО-06-38/28.10.2021г,13:52ч. подаден от “АНИ МА
2013”ЕООД за обект с №2129-1.
При откриване на процедурата, комисията извърши проверка по електронен път в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията за актуалното състояние на
съдебната регистрация на кандидата.. В залата не присътва представител на
кандидата.
На основание чл.22 ал.3 от Наредбата ,комисията пристъпи към отваряне на офертата
на кандидата
1.При отварянето на офертата на кандидата “АНИ -МАГ 2013”ЕООД за обект с
№2129-1 , комисията установи, че същият представя всички изискуеми документи във
вид и съдържание съгласно изискванията на Продавача.

гр. Ивайловград-6570, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 14, тел. 03661/6020, интернет адрес: www.dgsivailovgrad.uidp-sliven.com

След разглеждане на представените документи и проверка на съответствието им
с изискуемите такива, на основание чл.65 вр. чл. 22 ал.3 ,ал.4 и чл.19 от
НУРВИДГТДОСПДНГП, Комисията
РЕШИ:
1.ДОПУЩА до участие кандидата “АНИ- МАГ 2013”ЕООД за обект с №2129-1.
Мотиви: Представени са всички изискуеми документи, съгласно условията за
участие в търга.
Председателят на комисията обяви предмета на търга критерия за класиране
“най- висока предложена цена “ и обяви началната цена на Обект №2129-1 в размер
на 35437.00 лева без ДДС, като премина към отваряне на плика с предлаганата цена от
кандидата:
Председателят на комисията обяви гласно предложената цена от 35437.00 лева
/тридесет и пет хиляди четиристотин тридесет и седеем лева / без ДДС от
участника “ АНИ – МАГ 2013”ЕООД.
Комисията класира на първо място участника “АНИ – МАГ 2013”ЕООД
с предложена цена в размер на 35437.00
лева /тридесет и пет хиляди
четиристотин тридесет и седеем лева / без ДДС равна на началната за този обект.
Въз основа на извършеното класиране и на основание чл.69 ал.1,вр. чл.65
ал.1,вр. чл.23 ал.1т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП Комисията :
1.Предлага на ПРОДАВАЧА за обект № 2129-1 в района на ТП ДГС
«Ивайловград» да бъде определен за КУПУВАЧ и се сключи договор с участника
“АНИ –МАГ 2013”ЕООД
с предложена цена в размер на 35437.00 лева
/тридесет и пет хиляди четиристотин тридесет и седеем лева / без ДДС равна на
началната за този обект.
В 14:20 часа на 29.10.2021г. комисията приключи работата си.Всички решения
са взети с единодушие.
Протоколът се изготви на 29.10.2021год.
Председател:1.инж.Николай Хорозов
- ................п....................
2. Анастасия Йоррданова
- ...............п.........................
3. Таня Ташкова
- ....................п...............
4. Красимира Георгиева
- ..............п..........................
5. Димитрина Митрева - ........................п................
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