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ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
 

 

         

     Протокол 
 

 

Днес, 16.07.2018 г. от 15:00 ч., на основание Заповед № РД-01-552/16.07.2018 г. на Кмета 

на община Главиница, 

 

комисия в състав :  

 

  Председател:    1.  Ирена Симеонова Русчева-Антонова – юрист на община Главиница 

  Секретар:          2. Филип Тодоров Тодоров – началник на отдел  УСОГ 

                 3. Нурхан Зекки  Али – директор на дирекция СУХД; 

              4. Ейджан Емурла Джемал - гл.сп. горски надзирател; 

                                         5. Атила Месут Махмуд – гл. сп. горски надзирател. 

 

             се събра на открито заседание в 15:00 часа, в заседателната зала на Община Главиница, 

за провеждане на процедура, открита със Заповед № РД-01-491/27.06.2018 г. на Кмета на 

община Главиница, в която да разгледа, оцени и класира подадените оферти за възлагане 

извършването на  „Добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до 

временен склад и рампиране на добитата дървесина”  в насаждения от горските територии на 

община Главиница за обект №1. 

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

Закона за горите и 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.  

Председателят на комисията провери регистъра на юридическите лица, подали 

заявления за участие в открития конкурс за добив на дървесина в насаждения от горските 

територии на община Главиница и установи, че в регламентирания срок за подаване на 

заявления е регистрирана една фирма  – „ Денев Лес”  ЕООД, със седалище гр. Тутракан, ул. 

Сливница № 9, ЕИК 200207937, представлявана от Адриан Маринов Денев. 

Направи се проверка на документа за самоличност на явилия се кандидат и след 

установяване на самоличността на нейния управител премина към отваряне на плика с 

необходимите документи за участие в  конкурса. 

При отваряне на офертата, комисията установи, че единственият кандидат за обекта е 

представил всички изискуеми от възложителя документи и че същите отговарят на поставените 

изисквания. Направен е опис на необходимите документи, неразделна част от настоящия 

протокол. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпва към отваряне на плика с надпис 

„Предлагана цена” на „Денев Лес”  ЕООД. 

След разглеждане на офертата в плик с надпис „Предлагана цена”, бе установено, че 

участникът „Денев Лес” ЕООД, гр. Тутракан прави следното ценово предложение за Обект №1: 

 

- Предлагана цена – 101 296,00 лв. /сто и една хиляди двеста деветдесет и шест лева /; 

- Срок за валидност на ценовото предложение – 90 /деветдесет/ дни; 

- Срок за изпълнение на дейността – 30.03.2019 г. 
     

Тази оферта отговаря на изискванията на възложителя за цена, срок на валидност на 

ценовото предложение и  срок за изпълнение на дейността. 
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Комисията класира на първо място фирма „Денев Лес” ЕООД, със седалище гр. 

Тутракан, ул. Сливница № 9, ЕИК 200207937, представлявана от Адриан Маринов Денев за 

извършване на дейността „Добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз 

до временен склад и рампиране на добитата дървесина”  в насаждения от горските територии на 

община Главиница за обект №1 с предложена цена - 101 296,00 лв. /сто и една хиляди двеста 

деветдесет и шест лева/ без ДДС, срок на валидност  на ценовото предложение - 90/деветдесет / 

дни и срок за изпълнение на дейността - до 30.03.2019 г. 

 Комисията приключи своята работа в 16:00 часа на 16.07.2018 г. Настоящият протокол е 

съставен на основание чл. 22, ал. 13 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 Възложителя, заедно с 

цялата документация по провеждането на процедурата на 16.07.2018 г. в 16:30 часа   

 

 

 Комисия в състав:    

 Председател: 1./Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД/ 

  Ирена Симеонова Русчева-Антонова 

 

                                    Секретар: 2 /Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД / 

                                                                Филип Тодоров Тодоров 

 

                                        Членове:           3/ Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД / 

                                                                           Нурхан Зекки Али 

                                                               

                                                                  4./Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД / 

                                                                    Ейджан Емурла Джемал 

                                                              

                                                                          5./ Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД / 

                                                                           Атила Месут Махмуд 

                   

 

 


