
 

 

„ОБЩИНСКИ ГОРИ – ПЕРНИК“ ЕООД 
2300 Перник, ул.“Радомир“ № 1, ет. 1, ст. 7 

тел. 0888 006056, е-mail: goritenapernik@abv.bg 

 
 

 

 

Дата: 25.04.2019 г.                                        Утвърдил, 

                                                                   Управител: подпис не се чете 

                                                                                        (инж.Л.Минев) 

 

ПРОТОКОЛ 
 
 

Днес, 22.04.2019 год., комисия, назначена със Заповед № 114/22.04.2019 год.на  управителя на 

„Общински гори - Перник“ ЕООД , в състав: 
Председател:  

1. инж. В............. Б............ К..........– лесничей в ТП „Държавно горско стопанство - Радомир” при 

ЮЗДП  и  

Членове:  
2. Инж. К............Г.......... Н............. – ст. лесничей в ТП „Държавно горско стопанство - Радомир” при 

ЮЗДП,  

3.Н............ Б............... Т............ – юрист, 

4.В................ Г............... С................. –гл.счетоводител в ТП „Държавно горско стопанство - Брезник” 

при ЮЗДП,  

5.М............ Р.............. М............... – горски стражар в „Общински гори - Перник“ ЕООД,  

се събра на основание чл. 22 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП), за да разгледа и класира постъпилите 

оферти за участие в открит конкурс за възлагане добив на дървесина в Обект № 1904, на 

територията на на „Общински гори - Перник“ ЕООД, при което бе извършено следното: 

Комисията получи списък на представените оферти за участие в търговете, при което се 

установи, че е подадена една оферта, а именно: 

 

Оферта вх. № 72/19.04.2019 год., 8,50 часа, от «Шукри лес» ЕООД – гр. Перник. 

Офертата е подадена в указания в заповедта за откриване на конкурса краен срок и час – 

19.04.2019 год, 16.00 часа, запечатана в непрозрачен плик, с написани върху нея номер на обект, 

наименование на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.  

Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 21, ал. 6 от НУРВИДГТДОСПДНГП, 

при което не се установиха обстоятелства, налагащи писмен отвод до възложителя от страна на 

член на комисията. 

В обявените в заповедта за откриване на конкурса дата и час на провеждане на 

процедурата, а именно 22.04.2019 год., 14.00 часа, на заседанието на комисията се яви 

Г............А.............. С.............  - управител на „Шукри лес“ ЕООД, от гр. Перник.  

Комисията извърши проверка на самоличността на представителя на кандидата: 

Г.............. А............. С........... с ЕГН ................... и л.к.№ ..................., издадена .................. г. от 

МВР Перник.  

Комисията пристъпи към отваряне на офертата: 

Комисията отвори оферта с вх. № 72/19.04.2019 год., 8.50 часа, от «Шукри лес» ЕООД- гр. 

Перник, при което се установи наличието на всички документи, изискващи се от кандидатите, 

съгласно раздел ІІІ на условията за участие в открит конкурс за възлагане добива на дървесина в 

Обект № 1904. Комисията състави регистър на представените документи – неразделна част от 

настоящият пртокол 



Комисията прие всички приложени документи за автентични и вярни. 

След разглеждане на приложените документи, комисията не установи причини, даващи й 

основания за отстраняване от участие в търга на кандидата по смисъла на чл. 22, ал. 5 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП. 

На основание гореизложените обстоятелства, председателят на комисията предложи 

допускане на кандидата „Шукри лес“ ЕООД до следващия етап на търга – разглеждане на 

предложената цена. След проведено гласуване членовете на комисията единодушно гласуваха за 

допускане на кандидата до втория етап на открития конкурс за възлагане добива на дървесина.  

Комисията пристъпи към отварянето на плик «Предлагана цена», при което установи, че в 

плика е поставена ценова оферта по образец – Приложение № 3, с предложена цена 1711,00 без 

ДДС. Приложената ценова оферта отговаря на предварително обявеният от възложителя критерий - 

«най-ниска предложена цена». 

Комисията класира  на първо място кандидатът « Шукри лес » ЕООД, с предложена цена за 

обекта 1711,00 лв. без ДДС.  

На основание чл. 22, ал. 11 от НУРВИДГТДОСПДНГП, комисията предлага на управителя 

на «Общински гори - Перник» ЕООД да утвърди настоящия протокол. 

 

 

 

 

Председател на комисията:  1. /подпис не се чете/ 

        Членове:  2. /подпис не се чете/ 

                          3. /подпис не се чете/ 

                          4. /подпис не се чете/ 

                           5. /подпис не се чете/ 



 

Председател на комисията:  1. /подпис не се чете/ 

        Членове:  2. /подпис не се чете/ 

                          3. /подпис не се чете/ 

                          4. /подпис не се чете/ 

                           5. /подпис не се чете/ 

 

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 

на представените документи за процедура: открит конкурс за обект  № 1904, участник 

„Шукри лес“ ЕООД 

Дата 22.04.2019 г., 14.30 ч. 

 

№  
по  
ред 

 
Вид документ 

 
наличие 

1. Приложение № 1 – списък на документите да 

2. Приложение № 2 – сведение за участника да 

3. ЕИК(единен индентификационен код) - копие да 

4. Приложение № 3 – плик предлагана цена да 

5. Приложение № 4 – декларация подизпълнители да 

6. Приложение № 5 – декларация да 

7. Приложение № 6  - декларация да 

8. Приложение № 7 – декларация за оглед да 

9. Копие от удостоверение за регистрация по чл. 241 от ЗГ да 

10. Копие от удостоверение на частен лесовъд да 

11. Гаранция за участие да 

12. Доказателства за технически и квалификационни изисквания, в т.ч. ххххххххххххххх 

12.1. справка от НАП за назначен лесовъд и двама работника, от тях: да 

12.1.1. Един с правоспособност категория Тпс- да 

12.1.1.1 копие от удостоверението за правоспособност на работника да 

12.2 Един брой бензиномоторен трион (БМТ), който е да 

12.2.1  преминал годишен технически преглед (ГТП)   да 

12.3 Един  брой механизирано колесно МПС, което е  - 

12.3.1 преминали годишен технически преглед, или - 

12.3.2 два броя еднокопитни животни за извоз да 

12.4 Копие от талона за преминат ГТП на БМТ да 

12.5 Копие от талона за преминат ГТП наМПС - 

12.6 Копие от паспортите на еднокопитни животни/справка от БАБХ да 

13. Договор – проект да 

14. Пълномощно (ако кандидата не се явява лично) Лично 

 Участника е допуснат/недопуснат до участие да 

 

 



 

„ОБЩИНСКИ ГОРИ – ПЕРНИК“ ЕООД 
2300 Перник, ул.“Радомир“ № 1, ет. 1, ст. 7 

тел. 0888 006056, е-mail: goritenapernik@abv.bg 
 

 

 

 

ЗАПОВЕД 
№ 116/30.04.2019 год. 

 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1и 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП) и протокол на 

комисия, назначена със Заповед № 114/22.04.2019 год. на управителя на  „Общински гори - Перник“ 

ЕООД,  за разглеждане и класиране на подадени оферти за участие в открит кокурс за възлагане 

добив на дървесина в Обект № 1904, подотдел 132-х(част) в землището на с. Планиница, общ. 

Перник, открит със заповед № 112/05.04.2019 г. на управителя  на „Общински гори - Перник“ 

ЕООД, 

 

ОБЯВЯВАМ: 
  
 I. Класиране на кандидатите в проведения  търг, съобразно заложения критерий за оценка 

“най-ниска предложена цена”, както следва: 

На първо място кандидата „Шукри лес“ ЕООД – гр. Перник , ЕИК ...........................,  с 

предложена цена за обекта 1711,00 лв. без ДДС. 

        

ІI. Определям за изпълнител на дейностите в Обект № 1904, подотдел132-х (част) в 

землището  с Планиница, община - Перник, на територията на „Общински гори - Перник“ ЕООД, 

кандидата „Шукри лес“ ЕООД – гр. Перник , ЕИК ....................... 

 

ІІІ. Заповедта да бъде съобщена в тридневен срок на всички заинтересовани лица по реда на 

чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена на интернет страниците на 

община Перник. 

 

ІV. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез  „Общински 

гори - Перник“ ЕООД пред Административен съд – Перник.   

 

Управител: ________________________ 

(инж. Л.Минев) 

 

 
 


