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УТВЪРЖДАВАМ!  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА:……………………… 

      /  Севгин Шукри/ 

 

 Дата: 04.02.2022 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 
Днес 01.02.2022г., комисия назначена със заповед № 17/07.01.2022г. на Кмета на Община 

Лозница,  в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  1. Мехмед Билялов-зам.кмет на Община Лозница; 

Секретар:               2. Антоанета Тонева –правоспособен юрист  

Член:       3.Абдуллах Ахмед- горски стражар в ОП“Лозстрой“; 

             4. Петя Колева-ст.счетоводител в Дирекция „Финанси и бюджет“; 

                                5.Мехмед Пашов– горски стражар в ОП“Лозстрой“ 

Се събра на основоние т.4 от Заповед № 20/07.01.2022г, със задача да провери 

редовността и съответствието на представените документи за сключване на договор за 

продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за 

ползването на дървесина за 2021год. от общинските горски територии, собственост на Община 

Лозница, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2 от 

участника „СТОЙКОВИ -ЛЕС” ЕООД, с ЕИК 203131836, с адрес на управление: гр. 

Търговище, ул.”Велико Търново” № 7, ет.2, ап.3, представлявано от Ася Димитрова 

Атанасова, с пълномощник Светослав Иванов Стойков, отпределен за изпълнител съгласно 

Заповед № 20/07.01.2022г. на Кмета на Община Лозница, издадена на основание На основание 

чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 62, ал.1, т.1, ал.2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти, и протокол  от 07.01.2022 г. 

от заседание на комисията, назначена със заповед № 17/07.01.2022г. на Кмета на Община 

Лозница, за провеждане на търг с явно надаване за продажба на стояща дървесина на корен по 

сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021год. от общинските 

горски територии, собственост на Община Лозница, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ 

при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от „СТОЙКОВИ -ЛЕС” ЕООД 

документи: 
1.Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова 

обезпеченост, които е декларирал:  

2. Номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума в размер на 10% от 

достигнатата стойност на обекта, т.к. гаранцията за изпълнение надвишава внесеният депозит 

за участие. 

3. Свидетелство за съдимост на физическото лице, което представлява участика, 

съгласно Търговския закон. 

4.Удостоверение от НАП за липса на парични задължения към държавата и 

осигурителните фондове. 

След  разглеждане на представените документи комисията констатира, че същите са 

редовни и съответстват на изискванията поставени от продавача и следва  с класираният на 

първо място по т.1 от Заповед № 20/07.01.2022г. на Кмета на Община Лозница, участник да 

сключи  договор за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от 

годишен план за ползването на дървесина за 2021год. от общинските горски територии, 

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

Габрово в обект № 2. 
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Настоящия протокол е съставен на основание чл. 35, ал.8 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 

Кмета на Община Лозница, за утвърждаване, заедно с цялата документация, събрана в хода на 

провеждането на тръга. 

 

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

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

Членове:       3............................   

                                         4............................ 

                                         5............................ 
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ДО 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 

 

 

 

На основание чл. 35, ал.8 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, комисия назначена Ваша Заповед № 17/07.01.2022 г. 

със задача да провери редовността и съответствието на представените документи по чл.35, ал. 

5 от Наредбата за сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен на корен 

по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021год. от 

общинските горски територии,  собственост на Община Лозница, в  Обект № 2, Ви представям 

за утвърждаване: Протокол от 01.02.2022г., отразяващи работата на комисията. 

 

 

Председател на комисията:   ……………… 

                                        / Мехмед Билялов /                                                    

 

Предаден на 04.02.2022г. 

 

Утвърден на 04.02.2022г 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА:……………………… 

      /  Севгин Шукри/ 

 

 


