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       УТВЪРДИЛ/КМЕТ: ______П_______ 

                                            /Е. Р./ 

                      Кмет на община Никола Козлево 

        

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 27 

 
Днес 17.06.2020 г. в Заседателната зала на Общинска администрация Никола Козлево, във 

връзка със изпълнение на Заповед № РД - 208/27.05.2020 год. на Кмета на община Никола 

Козлево за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински 

извънгорски територии, се събраха: 

 

Комисия в състав:   

 Председател:  

1. И. И. – зам. кмет на община Никола Козлево 

Членове:  

1. Н. К. – старши юрисконсулт на община Никола Козлево 

2. С. А. –  старши експерт в дирекция „ФСД и АО“ 

3. Я. М. – директор на дирекция „ФСД и АО“ 

4. Инж. Р. И. – лицензиран лесовъд УЧЛП № 5758/2012 г. 

 

Комисията започна работа в 14:00 часа, Председателя на комисията извърши проверка на 

присъствието на членовете на комисията назначена със Заповед № РД – 241/17.06.2020 г., 

установи че всички са на лице, след което пристъпи към даване на ход на търга. 

Съгласно условията на тръжната документация, заявления за участие в търга са 

постъпили в деловодството, както следва: 

1. Тръжни документи с вх. № 92 – 00 – 199/12.06.2020 г. от „Герман и Синове“ ЕООД с 

ЕИК 205256824, с адрес на управление: гр. Нови пазар, област Шумен, ул. „******“ № ****, ет. 

***, представлявано от П* Г* В*. 

2. Тръжни документи с вх. № 92 – 00 – 200/15.06.2020 г. от „Тоти - НП“ ЕООД с ЕИК 

203930204, гр. Нови пазар, област Шумен, пл. „******“ № ***, вх. ***, ет. ***, ап. **** 

представлявано от Ж* Т* Я*. 

 

Членовете на комисията пристъпиха към попълване на декларации по чл. 60, ал. 5 от 

НУРВИДГТ, след което комисията пристъпи към разглеждане на документите постъпили с вх. 

№ 92 – 00 – 199/12.06.2020 г. от „Герман и Синове“ ЕООД с ЕИК 205256824. 

Фирмата е представила следните документи: 

1. Заявление за участие по образец; 

2. Административни сведени; 

3. Декларация № 1 по чл. 58, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТ; 

4. Декларация № 2 по чл. 10 и по чл. 46, ал. т. 1 от НУРВИДГТ; 

5. Декларация № 3 за техническа обезпеченост /работно оборудване/; 

6. Декларация № 5 за квалифицирани служители; 
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7. Приложение № 2 – декларация за съгласие за събиране, използване и обработка на 

лични данни; 

8. Декларация № 6 – за спазване на изискванията за безопасни условия на труд и опазване 

на околната среда, съгласно действащото Българско законодателство; 

9. Декларация № 7 – за запознаване с условията на дейността, провеждането на търга с 

явно наддаване и условията на проектодоговора; 

10. Декларация № 8 – за извършен оглед; 

11. Декларация № 9 – по чл. 206 от Закона за горите; 

12. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към НАП с изх. № 

***/10.06.2020 г. и платежно нареждане № **/11.06.2020 г. за платен на „Корпоративен данък“; 

13. Удостоверение от РДГ с изх. № ***/03.06.2020 г. за регистриран обект по чл. 206 от 

ЗГ. 

14. Удостоверение № ***/25.10.2018 г. за регистриран по чл. 241 и чл. 242, ал. 1, т. 1 от 

Закона за горите. 

15. Обобщена справка за постъпила, преработена и експедираната дървесина. 

16. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника част I – моторен трион – 

***** и талон за технически преглед рег. № *****; 

17. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника част I – моторен трион – 

***** и талон за технически преглед рег. № *****; 

18. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника част I – моторен трион – 

***** и талон за технически преглед рег. № ******; 

19. Свидетелство за регистрация част I – Товарен автомобил /бордови с кран/ – ***** и 

талон за техническа изправност на ППС; 

20. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника част I – Колесен трактор 

– **** и знак за технически преглед на ЗГТ рег. № ********; 

21. Застрахователна полица № ******; 

22. Удостоверение № ***** г. за регистрация по чл. 235 от Закона за горите – специалист 

Лесовъдство от ***** г.; 

23. Копие от прихода квитанция № ****/** г за внесена внесена тръжна документация; 

24. Копие от платежно нареждане № ****/**** г. за внесена гаранция за участие в търга; 

25. Препоръка от ****** за положителната си оценка за съвместна работа с изх. № *****.; 

26. Копие от Трудов договор на длъжност „*****“ и свидетелство за упражняване на 

професия; 

27. Копие от Трудов договор на длъжност „***“ и свидетелство за правоспособност; 

28. Копие от Трудов договор на длъжност „***“ и свидетелство за правоспособност; 

29. Копие от Трудов договор на длъжност „***“ и свидетелство за правоспособност; 

30. Копие от Трудов договор на длъжност „***“ и свидетелство за правоспособност; 

31. Удостоверение от НАП за действащи трудови договори към *** г. и справка за 

актуално състояние; 

 

Комисията констатира, че участник с вх. № 92 – 00 – 199/12.06.2020 г., документи 

входирани от Герман и Синове“ ЕООД с ЕИК 205256824, с адрес на управление: гр. Нови пазар, 

област Шумен, ул. „******“ № ***, ет. ***, представлявано от П* Г* В* е представил всички 

необходими документи за участие в търга, поради което го допуска до участие в търга. 
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Комисията пристъпи към разглеждане на документите постъпили с вх. № 92 – 00 – 

200/15.06.2020 г. от „Тоти - НП“ ЕООД с ЕИК 203930204, гр. Нови пазар, област Шумен, пл. 

„***“ № **, вх. **, ет. **, ап. ** представлявано от Ж* Т* Я*. 

Фирмата е представила следните документи: 

1. Копие от фактура № *****/**** г. за закупена тръжна документация; 

2. Заявление за участие по образец; 

3. Административни сведени – не е попълнен; 

4. Декларация № 1 по чл. 58, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТ – не е попълнен; 

5. Декларация № 2 по чл. 10 и по чл. 46, ал. т. 1 от НУРВИДГТ – не е попълнен; 

6. Декларация № 3 за техническа обезпеченост /работно оборудване/ – не е попълнен; 

7. Декларация № 4 по чл. 10, ал. 1, т. 1 или по чл. 46, т.1 от – не е попълнен; 

8. Декларация № 5 за квалифицирани служители – не е попълнен; 

9. Приложение № 2 – декларация за съгласие за събиране, използване и обработка на 

лични данни – не е попълнен; 

10. Декларация № 6 – за спазване на изискванията за безопасни условия на труд и 

опазване на околната среда, съгласно действащото Българско законодателство – не е попълнен; 

11. Декларация № 7 – за запознаване с условията на дейността, провеждането на търга с 

явно наддаване и условията на проектодоговора – не е попълнен; 

12. Декларация № 8 – за извършен оглед – не е попълнен; 

13. Декларация № 9 – по чл. 206 от Закона за горите – не е попълнен; 

14. Гаранция за участие в търга – не е внесен и представен документ. 

 

Комисията констатира, че участник с вх. № 92 – 00 – 200/15.06.2020 г., входирани от 

„Тоти - НП“ ЕООД с ЕИК 203930204, гр. Нови пазар, област Шумен, пл. „****“ № **, вх. **, ет. 

**, ап. *** представлявано от Ж* Т* Я* не е представил всички необходими документи за 

участие в търга и не е попълнил необходимите документи, поради което не се допуска до 

участие в търга. 

На основание чл. 63, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина 

и недървесни горски продукти  „(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато в 

търг с явно наддаване е допуснат само един участник, той се обявява за спечелил търга при 

цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта“ и чл. 33 от Тръжната 

документация „В случай, че остане само един изряден участник, търгът се провежда, като 

участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-

малка от първоначалната тръжна цена“. 

Председателя на комисията предложи предмета на търга, участникът П* Г* В* управител 

на Герман и Синове“ ЕООД с ЕИК 205256824 ясно потвърди че приема предмета на търга 

/продажба на стояща дървесина на корен, именно: 277 (двеста седемдесет и седем) броя опасни 

тополи и 775 (седемстотин седемдесет и пет) броя дървета от други дървесни видове/ на 

първоначална тръжна цена от 34 925.91 лв. /тридесет и четири хиляди деветстотин двадесет и 

пет лева и 91 ст./ без ДДС. 

 

 Комисията обяви за спечелил търга Герман и Синове“ ЕООД с ЕИК 205256824, с адрес на 

управление: гр. Нови пазар, област Шумен, ул. „*****“ № ***, ет. ***, представлявано от П* Г* 

В* на продажна цена 34 925.91 лв. /тридесет и четири хиляди деветстотин двадесет и пет лева и 

91 ст./ без ДДС тополи находящи се в имоти с кадастрални номера: 000125, 000126, 000127, 

000129, 000234, 000561, 000237, 000261, 000233, 000230, 000225, 000228, 000210 и 000555 в 
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землището на село Крива река, село Хърсово, отдел /2/, подотдел път и подотдел дере /УПИ I, 

кв. 14/, подотдел спирка, парк /УПИ VI – XVII, кв. 13/; с. Крива река, отдел 2, подотдел 2, 

подотдел път. 

 

 Въз основа на резултатите от класирането на участниците в търга и на основание чл. 63, 

ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски 

продукти, Комисията предлага на Кмета на община Никола Козлево, обявеният за спечелил 

търга кандидат да бъде определен за купувач на обектите и поканен да сключи договор за 

покупко – продажба на дървесина на корен в имоти с кадастрални номера: 000125, 000126, 

000127, 000129, 000234, 000561, 000237, 000261, 000233, 000230, 000225, 000228, 000210 и 

000555 в землището на село Крива река, село Хърсово, отдел /2/, подотдел път и подотдел дере 

/УПИ I, кв. 14/, подотдел спирка, парк /УПИ VI – XVII, кв. 13/; с. Крива река, отдел 2, подотдел 

2, подотдел път, община Никола Козлево. 

 

 Настоящия протокол се състави на основание чл. 61, ал. 14 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти „(14) (Предишна ал. 13 - 

ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) 

Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на участниците, 

който се предава за утвърждаване на органа, открил търга, ведно с цялата документация, 

събрана в хода на провеждането му“ и заедно с цялата документация, събрана на хода на 

провеждане на търга се предаде на Кмета на община Никола Козлево за утвърждаване. 

 

К О М И С И Я: 

                                                                              Председател: ________П_________ 

                                                                                         

                                                                                      Членове: 

 

                                                                                                            1._______П________                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                         2._______П________ 

 

3._______П________  

   

                   4._______ П_______ 


