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У Т В Ъ Р Д И Л : . . . . . . . . . . . . . .  

                                     ПЕТЪР КИРОВ 

                                    Кмет на община Елхово 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 
На комисия за разглеждане, оценяване и класиране на участниците в открит 

конкурс за: “Възлагането на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели в 

землищата на територията на Община Елхово, област Ямбол” 

Днес 15.04.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала  на община Елхово се проведе 

заседание на комисия в състав: 

Председател: Пепа Кючукова - зам.кмет на община Елхово; 

Членове:  1. Жана Тодорова Драгоева- началник-отдел   БФТРЗ; 

                              2. Даниела Любомирова Трендафилова  – гл. юрисконсулт 

                              3. инж.  Петко Радичков  – лицензиран лесовъд 

                              4. Ана Георгиева – главен счетоводител 

Резервен член:  Павлин Асенов Илиев – горски стражар 

 

Комисията е назначена съгласно чл. 21, ал.1 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 със Заповед № 

РД-215 от 15.04.2022 г. на кмета на община Елхово Петър Киров за провеждане на открит 

конкурс с предмет: „Възлагането на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по 

отдели в землищата на територията на Община Елхово”, открит със Заповед №РД-168 от 

29.03.2022 г. на кмета на община Елхово по реда на чл. 3, ал.1, т.1, чл. 10, ал. 1, т. 18 и ал. 

8, чл.12, ал. 1 и чл.15, ал.1, ал.3 и ал. 4 от Наредбата. 

До крайният срок за подаване на оферти 14.04.2022 г., 17:00 часа е получена една 

оферта. Приемането на офертата е документирано във входящ регистър. Получената 

оферта е маркирана с пореден номер и дата и е с отбелязан час на получаване. 

 

Участника подал в срок оферта е: 

1. „ИНТЕРЛЕСОМАТ-КОМПАНИЯ“ ЕООД - с адрес гр. Ямбол общ. Ямбол  

ул. „Екзарх Йосиф“ №4,   с вх.№53-03-109 от 14.04.2022 г. в 11:10 часа.  

 

На 15.04.2022г. в 10:00 часа в заседателната зала на община Елхово, комисията 

назначена със Заповед № РД-215 от 15.04.2022 г. на кмета на община Елхово се събра да 

отвори получените оферти, да разгледа документите и да класира кандидатите, съгласно 

разписаната процедура в чл.22 от Наредбата.  

Председателят на комисията запозна всички присъстващи със Заповед №РД-168 от 

29.03.2022г.. на  кмета на община Елхово, след което зачете входящия регистър с името на 

участника подал оферта.  

Преди да престъпят към отваряне на офертата, всички членове на комисията 

подписаха декларации по чл.21, ал. 6 от Наредбата.  

 На заседанието присъства управителя на кандидата „ИНТЕРЛЕСОМАТ-

КОМПАНИЯ“ ЕООД – Снежина Петрова Георгиева. 
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Председателят на комисията провери самоличността на представляващия 

кандидата.  

Оферта, бе подадена в непрозрачен плик, като в отделен непрозрачен плик, бе 

поставено ценовото предложение Председателят на комисията отвори подадената оферта 

от кандидата и пристъпи към проверка на представените документи. 

  След извършената проверка, комисията констатира, че участникът не е представил 

всички изискуеми документи съгласно Заповед № РД-168 от 29.03.2022 г. на кмета на 

община Елхово. Липсва справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови 

договори на участника, издадена не по-рано от един месец преди крайния срок за 

подаване на оферти, от която да е видно наличието на действащо трудово правоотношение 

с наетия лесовъд, както и с наетите работници за извършване маркирането на дървесина, 

съгл. изискванията на раздел V, т.5.3, б. „б“ от Заповедта и съгласно т.9 от раздел III от 

Условия за участие в открития конкурс.  

 

С оглед на гореизложеното, Комисията с 5 гласа «за», взе следното решение: 

1. На основание чл. 22, ал.4 т.1 и т.3 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, 

отстранява участникът „ИНТЕРЛЕСОМАТ-КОМПАНИЯ“ ЕООД от 

участие в процедурата и не допуска до разглеждане ценовото му 

предложение. 

 На представляващия участника, който присъства на заседанието на комисията, се 

разясни възможността, че в срок от 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване 

на заповедта на възложителя за определяне на изпълнител ще има право да получи 

внесената от него гаранция за участие. 

  

 Комисията приключи работа и изготви настоящият протокол на дата 

15.04.2022 г. и го предостави на кмета на община Елхово за утвърждаване. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по открития конкурс, заедно с подадената 

от участника  оферта. 

Протоколът е предаден на Възложителя на дата 18.04.2022 г. 

 

Председател: 

                   Пепа Кючукова - …………………….. 

Членове:  

1. Жана Тодорова Драгоева -…………………… 

 

                              2. Даниела Любомирова Трендафилова  – ………………………. 

                              

  3. инж.  Петко Радичков  – …………………………. 

                             

                   4. Ана Георгиева – ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


