
 1 

УТВЪРЖДАВАМ!  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА:……………………… 

      /  Севгин Шукри/ 

 

 Дата: 09.03.2022 г. 

 

П Р О Т О К О Л   

 
Днес 09.03.2022г., комисия назначена със заповед № 111/09.03.2022г. на Кмета на 

Община Лозница,  в състав: 

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

Членове :              2.Анифе Салиева- юрист  при Община Лозница 

      3. Петя Колева - ст.счетоводител в Дирекция „Финанси и бюджет“ при 

Община Лозница; 

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

       5. Антоанета Тонева –правоспособен юрист  

се събра на публично заседание в 10.00 часа в административната сграда на Община 

Лозница, да проведе открит конкурс за комплекс от дейности включващ добив/сеч на 

маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и 

сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на маркирана 

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

територии, собственост на Община Лозница, в Обект № 1. 

 Присъстваха всички членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на  

Закона за горите и на 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 /Наредбата/.  

След изтичане на срока за подаване на заявленията, длъжностно лице, приело 

документите, представи извлечение от регистъра, ведно с подадените заявления на 

председателя на комисията. Комисията започна работа в определените със заповедта за 

откриване на търга ден и час, след получаване на списъка с участници и представените 

документи. 

За Обект № 1 e регистриран един участник, а именно: 

1. „ЛЕС ГРУП” ООД, с ЕИК 116581558, с адрес на управление: гр. Разград, гр. 

Разград, община Разград, област Област Разград, ул.”Княз Борис” № 67-Б, представлявано от 

Катя Жекова Дечкова  

 

Комисията отвори офертита, представена в запечатан непрозрачен плик, разгледа 

документите и  провери съдържанието на постъпилата оферта съгласно изискванията на чл. 18 

от Наредбата, както и отделен запечатан непрозрачен плик с "Ценово предложение“ на 

участниците. Комисията провери информацията, посочена в заявлението на съответния 

участник, за която има служебен достъп. След разглеждане и проверка за наличие на всички 

изискуеми документи, представени в офертите, комисията взе решение за допускане до по 

нататъшно участие на участника „ЛЕС ГРУП” ООД в конкурса, т.к. прецени, че в тях са 

налице всички изискуеми документи.  

За участие в процедурата недопуснати кандидати няма. Опис на необходимите 

документи за участие е направен и е неразделна част от настоящия протокол. 

След разглеждането и проверката за допустимост на офертата, комисията отвори плик с 

надпис „Ценово предложение”  на допуснатия участник и съобщи  направеното предложение. 

Извърши проверка на предложението в плик "Ценово предложение", и установи, че не 

надвишава предварително обявената от възложителя начална цена, и че участникът, не е 

направил ценово предложение с 20 или повече на сто по-благоприятни от средната стойност. 

След което премина към оценяване на офертата съгласно резултатите от оценката по 
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критериите,  посочени в документацията за участие в конкурса при  критерий за оценка на 

офертата „най – ниска цена”, съгласно т.8 от заповедта за откриване на конкурса. При 

разглеждане на ценовото предложение комисията установи, че участникът е предложил 

съответно цена, срок на изпълнение на дейността и валидност на офертата, поради което, 

комисията : 

Класира на първо място и обявява за изпълнител за извършване на комплекс от дейности 

открит конкурс за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана 

дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, 

товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на маркирана дървесина от 

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

собственост на Община Лозница в обект №1 участника „ЛЕС ГРУП” ООД, с ЕИК 116581558, 

с адрес на управление: гр. Разград, гр. Разград, община Разград, област Област Разград, 

ул.”Княз Борис” № 67-Б, представлявано от Катя Жекова Дечкова, при предложена цена в 

размер на 26852,90/двадесет и шест  хиляди осемстотин петдесет и два и 0,90/ лева без ДДС, 

срок на изпълнение - за сеч до 31.12.2022г.,  за извоз- 31.12.2022г. и за товарене, разтоварване 

и транспортиране на количествата дървесина - 31.12.2022г., и срок на валидност на офертата – 

90(деветдесет) календарни дни, считано от датата на отваряне на офертата на участника. 

 

 Настоящия протокол е съставен на основание чл. 22, ал. 19 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 кнокурса. 

 

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

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

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

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

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

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 

 

 

 

На основание чл. 22, ал. 19 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 № 

111/09.03.2022г. със задача да проведе открит конкурс за комплекс от дейности включващ 

добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен 

склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на 

маркирана дървесина от годишен план за ползването на дървесина за 2021год. от общинските 

горски територии, собственост на Община Лозница, в Обект № 1, Ви представям за 

утвърждаване: Протокол от 09.03.2022г., отразяващ работата на комисията. 

                                                 

 

Председател на комисията:   ……………… 

                                        / Мехмед Билялов /                                                    

 

Предаден на 09.03.2022г. 

 

Утвърден на 09.03.2022г 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА:……………………… 

      /  Севгин Шукри/ 

 


