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ПРОТОКО Л 

От дейността на комисия назначена със Заповед NO РД-04-187/25.03.2021 год. за 

разглеждане, оценяване и класиране на участниците подали оферти за участие в процедура 

,,Открит конкурс" за възлагане на дейности в горските територии - ,,добив на дървесина" 

по реда на чл. 15 - 24 от НУРВИДГТ. 

днес, 25.03.2021 г. в заседателната зала на Общинска администрация, с адрес: гр. 

Костенец, ул. ,,Иван Вазов" №2, в 10:00 часа се състоя заседание на комисия, определена 

със Заповед № РД-04-187/25.03.2021 гад .. , във връзка със Заповед № РД-04-147/10.03.2021 

гад. на Кмета на община Костенец в състав: 

Председател: 

Мариета Трендафилова - юрисконсулт на община Костенец; 

Членове: 

1. Сашка Георгиева Гаджанова - счетоводител в ОП"ГЗГФ" гр.Костенец

2. Татяна Георгиева Натина - сп.лесовъдство в ОП"ГЗГФ"гр.Костенец

3. Емил Георгиев Иванов - горски стражар в ОП"ГЗГФ" гр.Костенец

4. Николай Витанов Кръстев - горски стражар в ОП"ГЗГФ" гр.Костенец

За провеждане на процедура „Открит конкурс" по „Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението дейности в горските територии - държавна и общинска собственост 
и за ползването дървесина и недървесни горски продукти от тях" за възлагане на дейности в 
горските територии - ,,добив на дървесина" в обект 2101, отдели 267 к, 270 и, 266 е, 266 

в, 268 г, 267 л, 271 е, 271 л, на територията на община Костенец. 

В определения от възложителя срок е постъпила една оферта в деловодството на 

Община Костенец, с адрес: гр. Костенец, ул. ,,Иван Вазов" № 2, съгласно протокол за 

постъпилите оферти, от следната фирма: 

Вх. № 92-00-127/24.03.2021 г. в 15,55 часа от фирма „Експрес 79" ЕООД. 

След прегледа на протокола за постъпилите оферти комисията констатира, че 

офертата е депозирана съгласно обявената дата и час в срок 25.03.2021 год. до 16,00 часа. 



Председателят на комисията прочете на членовете името на подалият оферта 

участник, след което подписаха Декларации по чл. 21, ал.б от НУРВИДГТ. 

Комисията приСiЪпи към отваряне на офертата на участника, след като се увери, че е 

оформена съгласно изискванията на чл. 19 от Наредбата. 

Резултати от работата на комисията: 

I. Отваряне на офертата:

Комисията води опис на представените документи за обект NO 2101 за допускане на 

участника до участие. Описа на представените документи е неразделна част от протокола. 

1. Фирма „Експрес 79" ЕООД - след проверка за наличие на всички изискуеми

документи по чл. 18 от НУРВИДГТ комисията констатира, че отговарят- на изискванията 

поставени от продавача в заповедта за откриване на процедурата и утвърдените с нея 

условия. Документите са изготвени съобразно изискванията поставени от Възложителя и 

комисията я допуска до втори етап на търга - отваряне на плика с надпис „Предлагана 

цена". 

II. Оценяване на офертата на допуснатият до втори етап участник. отваряне на

плика с надпис ,.Предлагана цена". 

Комисията пристъпи към оценяване на финансовото предложение на участника в 

съответствие с предварително избрания критерий - «най-ниска предложена цена", 

отразено в таблицата. 

Начална ОФЕРТНА 

Фирма кандидат цена ЦЕНА 

Лева без ДДС Лева без ДДС 

129258.50 лв. 

129258,50 лв. Сто двадесет и девет хиляди 
Фирма „Експрес 79" ЕООД двеста петдесет и осем лева и 

петдесет стотинки 

Комисията извърши класиране както следва: 

Класиран на първо място: 

Фирма „Експрес 79" ЕООД ЕИК 201890140, със седалище и адрес на управление: гр. 

Ихтиман, ул._ ,,Хаджи Димитър" № 7А с управител Стоян Христосков Караджов и с 

предложена цена 129258.50 лева без ДДС /Сто двадесет и девет хиляди двеста петдесет и 

осем лева и петдесет стотинки/. 

Класиран на второ място няма. 
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Неразделна част от протокола е приложения опис на изискуемите документи за 

допускане н-а участника до участие в открит конкурс за обект 2101 на 25.03.2021 г . 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .. 

ЧЛЕНОВЕ: 1 .... 

(Са 
3 ....... 

(Емил Иванов) 

4 ..... ,,,.... 

 

(Николай Кръстев) 

На правно основание чл. 22, ал.19 от „Наредбата за условията и реда за възлагане 
изпълнението дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за 
ползването дървесина и недървесни горски продукти от тях" настоящият протокол заедно с 
цялата документация е предаден от председателя на комисията на Възложителя - Кмета на 
община Костенец на 25.03.2021 г. 

Предал: 

Председател 
/ Мари т ендафилова / 

Кме 

Йод 
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