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                                        П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

 Днес, 16. 06 . 2017г.  , в  13:30 часа, Комисия, назначена със Заповед № 481/16.06.2017 

година на кмета на Община Белоградчик , в състав: 

1. Преслав Ролински–юрисконсулт- председател 

2. Женя Живова – УОС – секретар 

3. Мая Костова–началник отдел УСОГ- член 

3. Радослав Живков–представител на ОбС Белоградчик– член; 

5. Николай Димитров – представител на НПО – член  

            се събра за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен при условията и реда на Глава трета, Раздел I от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски 

фонд в землището на с.Стакевци община Белоградчик,обект №8 отдел 1514„e”,”ж”. 

 Комисията проведе своята работа в открито заседание. 

 Председателят на комисията Преслав Ролински обяви откриването на търга и неговия 

предмет и запозна присъстващите със Заповед № 481/16.06.2017 година на Кмета на Община 

Белоградчик, относно състава на комисията по провеждане на публичния търг.  

-  Видно от регистъра на подадените документи за участие, в срок до 16:00 часа на 

15.06.2017г., е подадено едно заявление за обект №8–отдел 1514  „e”,”ж”  с 

вх.№3101/15.06.2017г.,15.07ч. от”ТОРЛАШКА СРЕЩА” ЕООД  ,ЕИК 200280522,със 

седалище и адрес на управление с.Чупрене, ул.”Асен Балкански” 74А,представлявано от 

Атанас Стоилов Бобоков – управител.Кандидата се представлява в залата на търга от 

пълномощник Димитър Йорданов Кирилов, ,./налице са лични данни за лицето, като 

същите са заличени  на основание чл.2 и чл.23 от Закона за защита на личните 

данни/,упълномощен с пълномощно рег.№4675 от 22.03.2017г. на нотариус Весела 

Ивчева.Комисията удостовери самоличността на пълномощника на кандидата. 

Членовете на Комисията подписаха Декларации по чл.60, ал.5 от Наредбата за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейност в горските територии- държавна и общинска собственост, 

и за ползването на дървеснина и недървесни горски продукти.  

      Председателят на комисията обяви, че заседанието ще премине на два етапа : 

 Първи етап : Отваряне на плика на кандидатите и разглеждане на документите в тях, 

проверка  на редовността им, съгласно изискванията на продавача и допускане до ІІ-ри етап. 

 Втори етап : Явно наддаване и класация.              

             Комисията пристъпи към първи етап на търга. 

             Председателят на Комисията разпечати подадения плик с документи на фирма 

„ТОРЛАШКА СРЕЩА” ЕООД, запозна се с тях, както и членовете на комисията, и обяви 

публично тяхното съдържание, както следва : 

 I. Подадени документи с вх. № 3102/15.06.2017г.,15,08 часа, от „ТОРЛАШКА 

СРЕЩА” ЕООД, както следва : 

 1. Заявление за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен –за Обект №8 –отдел 1514”е”,”ж” , Приложение №1 

 2. Декларация за Единния идентификационен код (ЕИК) – Приложение №6 

 3  Документ за внесена парична гаранция за участие в търга за обект № 8.  

                          -Платежно нареждане  от14.06.2017г. за1892,00 лв.- копие 

 4.Декларация за отсъствия на обстоятелства по чл.58, ал.1,т.3 от НаредбатаПриложение2 

 5. Копие от Удостоверение № 7807/08.03.2017 г. за регистрация на кандидата в 

публичния регистър по чл.241 от Закона за горите 

 6. Декларация за оглед на обекта – Приложение №3 
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 7. Декларация за техническата възможност за изпълнение на поръчката – Приложение 

№4 

 8. Копия от талони, доказващи, че горската и земеделска техника е регистрирана по 

смисъла на ЗРКЗГТ: 

                   - Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника част I-моторен трион, 

марка и модел –STIHL MS 362,№181298451, собственост на „Торлашка среща” ЕООД; 

                   - Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника част І – моторен 

трион,марка и 

модел-STIHL MS 440,№178085347,собственост на „Торлашка среща” ЕООД;  

                  - Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника част I-трактор колесен, 

марка и модел-VALTRA VALMET 890.2,№210887, собственост на „Торлашка среща” ЕООД; 

                  - Свидетелство за регистрация част I- специален автомобил, марка и модел МАН 

33.403 ДФА, собственост на „Торлашка среща” ЕООД; 

             9. Справка за актуалното състояние на действащите трудови договори към дата 

12.06.2017 г. 

      - Свидетелство №0015447/14.01.2014г. за правоспособност за работа с моторни 

триони и храсторези на Емил Шишманов Чолаков      

                  - Свидетелство № 1-012/20.09.2014 г. за правоспоспособност за работа със 

стационарна и преносима земеделска и горска техника на Васил Василев Медков; 

                    -  Удостоверение №10317/24.02.2014 г. за лицензиран лесовъд по чл.235 от ЗГ;  

                    -  Свидетелство за управление на МПС на Ангел Иванов Найденов;  

             10.Референция от ТП ДГС „Миджур”-Приложение №5 

 

Комисията прегледа всеки от представените документи и констатира, че са в цялост и отговарят 

на изискванията на Възложителя, посочени в Заповед № 437/31.05.2017 г. на кмета на община 

Белоградчик и на Условията за провеждане на търга и РЕШИ: 

           Допуска фирма „ТОРЛАШКА СРЕЩА” ЕООД  до втори етап на търга. 

           Комисията пристъпи към втори етап на търга. 

             Председателят на комисията обяви ясно обекта на търга, отдела и 

подотдела,прогнозните количества, дървесните видове, началната цена и стъпката на наддаване 

за обект № 8-отдел 1514 „е”,”ж”. 

За обект  № 8 -отдел 1514”е”,”ж” е подадено заявление от „ТОРЛАШКА СРЕЩА” 

ЕООД, който е допуснат до втори етап на търга. 

Председателя на комисията обяви началната цена за обект №8, а именно 37834.00 

/тридесет и седем хиляди осемстотин  тридесет и четири/лева без ДДС. 

     Представителят на кандидата „ТОРЛАШКА СРЕЩА” ЕООД, потвърди началната цена за 

обект № 8-отдел 1514 „е”,”ж”, а именно 37834.00 / тридесет и седем хиляди осемстотин  

тридесет и четири /лева без ДДС.                         

 

            На основание чл. 60, ал.8, чл. 61, ал. 10 и ал.13, 63, ал. 2 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” от общинските 

горски територии, комисията РЕШИ: 

            Обявява за спечелил „търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

при условията и реда на Глава трета, Раздел І 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” от общинските горски територии в 

землището на с. Стакевци, общ. Белоградчик:  
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за обект № 8-отдел 1514 „е”,”ж”- фирма „ТОРЛАШКА СРЕЩА ” Е ООД, ЕИК 200280522, със 

седалище и адрес на управление с.Чупрене, ул.”Асен Балкански” №74а, представлявано от 

Атанас  Стоилов Бобоков, при цена37834.00  / тридесет и седем хиляди осемстотин  тридесет и 

четири/ лева без ДДС. 

               Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

 

 

                КОМИСИЯ В СЪСТАВ : 

 

1. Преслав Ролински – юрисконсулт – председател 

2. Женя Живова – УОС – секретар 

3. Мая Костова –началлник отдел УСОГ- член 

3. Радослав Живков –представител ОбС Белоградчик – член 

5. Николай Димитров -представител на НПО - член                          

 

/Налице са положени подписи, като като същите са заличени  на основание чл.2 и чл.23 от 

Закона за защина на личните данни/ 

 

 

 

 

 
Утвърдил, 
БОРИС НИКОЛОВ...........................                      
Кмет на Община Белоградчик /Налице е пложен подпис, като същият е заличен на 

основание чл.2 и чл.23 от Закона за защина на личните данни/ 

 

Дата на предаване на протокола 19.06.2017 г. 
 
 

 

 

 

 

 


