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УТВЪРЖДАВАМ:  

ИНЖ. ЦЕЦА ВЕЛИНОВАЧл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 

Управител на ЕООД 

„Общински гори - Перник” 

 

Дата:13.07.2022 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

Днес, 13.07.2022 год., комисия, назначена със Заповед № 208 от 13.07.2022 год. на 

Управителя на ЕООД “Общински гори - Перник”, в състав: 

 
Председател:  

 1. инж.Сашка Тодорова- с профес.квалификация висше лесовъдско образование 
Членове: 

2. Боряна Методиева- юрист 
3. Валентина Генчова –  счетоводител на  „Общински гори- Перник” ЕООД. 

се събра на основание чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 53, ал. 1 и 2 и 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 постъпилите оферти за участие и класира участниците в 

търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект №  2231, на 

територията стопанисвана от ЕООД “Общински гори - Перник”, при което бе извършено 

следното: 

 

Комисията получи регистър на подадените оферти за участие в търга, при което се 

установи, че е подадена 1  брой оферта, а именно: 

 

1. Оферта Вх. № 69/12.07.2022 год., 11.44 часа, от” Мирела 2018” ЕООД, за обект № 

2231; 

Офертата е  подадена в указания в заповедта за провеждане на търга срок –12.07.2022 

год., 16.00 часа, запечатана в непрозрачен плик с ненарушена цялост и с написани върху него 

наименование на Продавача, номер на обект, наименование на участника, 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 продавача от страна на 

член на комисията. 

 

В обявените в заповедта за провеждане на търга дата и час на провеждане на 

процедурата, а именно 13.07.2022 год., 14,30 часа, на заседанието на комисията не  се яви 

представител на участника. 
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При започване на работа, след запознаване с документацията за провеждане на търг с 

тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 65 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП в обект № 2231, комисията установи следното:  

 

Съгласно т. 1.3 от документацията, продавачът е предвидил условие дървесината, обект 

на процедурата да е за задоволяване на местно население по списъци подадени от кметовете по 

населени места и на пределна цена не по-висока от 95.00 лв. с ДДС /деветдесет и пет лева/ на 

пространствен кубик с включен транспорт, товарене и разтоварване до временен склад.  

Настоящата процедура е за продажба на стояща дървесина на корен, като след продажбата, 

купувачът става собственик на закупената дървесина. В случая няма нормативен или 

административен акт, който да задължава купувачите на стояща дървесина на корен при каква 

цена следва да  продават закупената от тях дървесина /тяхна собственост след продажбата/, 

както и на кого да я продават. Предвид изложеното, продавачът няма правно основание, с което 

да задължи купувача на каква цена следва да продава закупената от него по тази процедура 

дървесина и на кого следва да я продава. Това нарушение не може да бъде отстранено, без това 

да промени условията, при които е обявена настоящата процедура. В случая са налице 

основанията по чл. 65 и чл. 24, ал. 5, т. 5 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 прекратяване 

на процедурата с мотивирана заповед на възложителя.  

 

 По изложените причини, Комисията  няма да пристъпи към отваряне на офертата вх. № 

69/12.07.2022 год., 11.44 часа, от” Мирела 2018” ЕООД.  

 

Предвид това, комисията с единодушие РЕШИ 

 

1.  На основание чл. 65 и чл. 24, ал. 5, т. 5 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) предлага на 

продавача да прекрати процедурата търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен по реда на чл. 65 от НУРВИДГТДОСПДНГП в обект № 2231 
 

 

Комисията предлага на управителя на ЕООД “Общински гори - Перник” да утвърди 

настоящия протокол. 

 

                                                                                                    Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 

Председател на комисията:                               

1. ................................. 

 

         Членове:                                                          9Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 

                                                         Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679                                                    

2. .................................  3. ................................. 

 

 

 
Протоколът е предаден от председателя на комисията и приет от управителя на ЕООД  

                                                                 13.07.2022 г. 

“Общински гори - Перник” за произнасяне на _________________ год. 

 

 

ПРЕДАЛ    Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679  ПРИЕЛ Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 

Председател на комисията: .................................   Управител: .................................                              
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