УТВЪРЖДАВАМ:............... /П/........................
/ДОНКА МИХАЙЛОВА/
Кмет на Община Троян
Дата: 07.06.2019 г.

П Р О Т О К О Л

На основание чл. 61, ал. 14 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 и заседание на комисия, назначена със Заповед
№615/05.06.2019 г. на Кмета на Община Троян за провеждане на търг с явно наддаване за
продажба на стояща дървесина на корен за обект №1908, представляващ поземлени имоти
с идентификатори: 72309.202.1, попадащ в отдел/подотдел 553/“в “,
в местността
„Текеникя“, 72309.203.1 и 72309.204.1 в местността „Рунковото“,
попадащи в
отдел/подотдел 553/“г “ и 553/“б1“ по кадастралната карта на с. Терзийско, в
териториалния обхват на дейност на СЗДП-ТП “Държавно горско стопанство Троян”,при
начална тръжна цена за обекта общо в размер на 69071.00 лв. (шестдесет и девет хиляди и
седемдесет и един лева и нула нула стотинки) без включен ДДС, се състави настоящият
протокол.
На 06.06.2019 година, на основание Глава трета, раздел I 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, в изпълнение на
Решение №848/20.12.2018 г., изм. и доп. с Решение №940/25.04.2019 г. на Общинския съвет Троян и Заповед №524/15.05.2019 г. на Кмета на Община Троян и комисия, назначена със
Заповед №615/05.06.2019 г. на Кмета на Община Троян, в състав:
Председател: инж. Борис Бояджиев- директор на дирекция “Общинска собственост и
икономика”
Секретар:
инж. Десислава Николова - специалист “Гори”
Членове:
1. ДесиславаЧолакова -ю рисконсулт
2. Радион Букарев - ръководител сектор “Земеделие и гори”
3. Теодор Ненков - специалист “Гори”
се събра в голяма заседателна зала на I етаж в сградата на Община Троян, гр. Троян, пл.
„Възраждане“ №1 с оглед обявения за провеждане търг с явно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен за обект №1908, представляващ поземлени имоти с идентификатори:
72309.202.1, попадащ в отдел/подотдел 553/“в“, в местността „Текеникя“, 72309.203.1 и
72309.204.1 в местността „Рунковото“, попадащи в отдел/подотдел 553/“г“ и 553/“б1“ по
кадастралната карта на с. Терзийско, в териториалния обхват на дейност на СЗДП-ТП “Държавно
горско стопанство Троян”.
Прогнозното количество дървесина е по категории и цени по дървесни видове, посочени
по-долу и при начална тръжна цена, без включен ДДС, общо в размер на 69071.00 лв. (шестдесет
и девет хиляди и седемдесет и един лева и нула нула стотинки):

О Б Е К Т № 1908
землище с. Терзийско
цена
цена общо
дървесен Количество
категории
лв./пл.куб.м
лв.
вид
пл.куб.м
поземлен имот 72309.202.1 отдел/подотдел 553/в, е площ 70 дка
ш ирокол истн и
Дърва за огрев
бл
264
5 4 .0 0
1 4 2 5 6 .0 0
Дърва за огрев
25
5 5 .0 0
1 3 7 5 .0 0
ЧР
289 пл. куб. м/ 15631.00 лв.
поземлен имот 72309.203.1 отдел/подотдел 553/г, е площ 150 дка
широколистни
Дърва за огрев
Дърва за огрев

бл
482
5 4 .0 0
2 6 0 2 8 .0 0
5 5 .0 0
100
5 5 0 0 .0 0
цр
582 пл. куб. м/ 31528.00 лв.
поземлен имот 72309.204.1 отдел/подотдел 553/61, с площ 79 дка
ш ирокол истн и
Дърва за огрев
бл
36 3
5 4 .0 0
1 9 6 0 2 .0 0
Дърва за огрев
42
5 5 .0 0
2 3 1 0 .0 0
цр
405 пл. куб. м/ 21912.00 лв.
Общо за обекта в пл. куб. м
1276 пл. куб. м
Общо за обекта в лв. без ДДС
69071.00 лв.
Размер на стъпката в лв.
2000.00 лв.
Гаранция за участие в лв.
3400.00 лв.
Гаранция за изпълнение:
10% от достигнатата цена на обекта
В 10:00 часа председателят на комисията провери и установи присъствието на посочените
по-горе членове на комисията.
Преди да започнат своята работа, лицата от комисията подписаха декларация на
основание чл. 60, ал. 5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите
в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и
недървесни горски продукти.
Председателят на комисията съобщи, че в срока, посочен в Заповедта за откриване на
процедурата - Заповед №524/15.05.2019 г. на Кмета на Община Троян, за подаване на тръжна
документация, а именно до 17:00 часа на 04.06.2019 г., са подадени две заявления за участие в
търга, отразени в приложение № 1.
В 10:05 часа, председателят на комисията покани лицата, които представляват
участниците, подали заявления за участие в търга, да се легитимират пред тръжната комисия,
чрез представяне на документ за самоличност и пълномощно - в случаите на упълномощаване.
Легитимирането на участниците е отразено в приложение № 2.
Комисия пристъпи към проверка на съдържанието на подадените заявления, което е
отразено в приложение № 3.
Комисията реши да допусне до участие в търга участниците:
1. „БУЛОН“ ЕООД, ЕИК 202527156, със седалище и адрес на управление: обл. Ловеч,
общ. Троян, с Калейца, ул. „Христо Ботев“ №124, представлявано от Станислав
..............Лифтов, ЕГН 841124..........., чрез пълномощника си С оф ка................ Лифтова с
пълномощно с per. №2596/04.06.2019 г.;

2. ”ЙОМА ТУЗ” ЕООД, ЕИК 200198452, със седалище и адрес на управление: обл.
Ловеч, общ. Троян, с. Гумощник, ул. “Чакърска” №110, представлявано от Матей
........... Матев.
След допускане на участниците до следващия етап на търга комисията предостави на
всеки от допуснатите участници поред номер за участие, по реда на постъпване на
предложенията за участие в търга.
Председателят на тръжната комисия обяви ясно обекта на търга, началната цена, а именно
69071.00 лв. (шестдесет и девет хиляди седемдесет и един лева и нула нула стотинки), без
включен ДДС и стъпката на наддаване от 2000.00 лв. (две хиляди лева и нула нула стотинки).
Поради това, че на търга се явиха 2 (двама) участника и бяха допуснати за участие в търга
2 (двама) участника, които потвърдиха само началната тръжна цена, спечелилия участник и
класирания на второ място се определиха посредством жребий, съгласно чл. 61, ал. 12 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 и Раздел II,
т. 8 от Условията за провеждане на търга.
Наддаването между участниците е отразено в наддавателен лист - приложение № 4.
Председателят на комисията обяви спечелилия участник, а именно участник с №2 ”ЙОМА ТУЗ” ЕООД, ЕИК 200198452, за цена на обекта 69071.00 лв. (шестдесет и девет хиляди
седемдесет и един лева и нула нула стотинки), без включен ДДС, класираният на второ място
участник с №1 - „БУ ЛО Н “ ЕООД, ЕИ К 202527156.
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр, който следва да бъде утвърден
съгласно чл. 61, ал. 14 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.

КОМИСИЯ:

/П/

Информацията е заличена на основание чл. 6, т. 1, б. „д“, предл. второ на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни.

