ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
6362 с.Стамболово, обл.Хасково
Tел. 03720/7000;Tел/Факс 03720/7001
E-mail: kmet_stambolovo@dir. bg
Web site: www.stambolovo.bg

ЗАПОВЕД
№278
с. Стамболово, 18.06.2019г.
На основание чл.44, ал.2, от ЗМСМА и чл.23, ал.4 във вр. ал.1 т.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 утвърден протокол
от комисия назначена с моя заповед №276/17.06.2019г. за провеждане на „открит конкурс”
открит със Заповед №261/28.05.2019 година

О Б Я В Я В А М:
I. Класиране на участниците в процедура на избор за изпълнител за възлагане на услугата:
извеждане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за
сечите в горите" (Обн. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 16 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ.
бр.72 от 18 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2017г. ), разкройване на сортименти по
БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества маркирана
дървесина, изсичане на подлес и храсти в горски територии собственост на община Стамболово в
обект №1902, съобразно заложения критерий за оценка “най-ниска предложена цена”, както
следва:
Класиран на І-во място ”Темпо 88” ООД със седалище и адрес на управление с.
Гледка, община Стамболово, с ЕИК ************, представлявано от Адем ************
Мехмед – Управител, с предложена цена 68 128.32 лв. /шестдесет и осем хиляди сто
двадесет и осем лева и 32 ст / без ДДС.
2.Класиран на второ място за обекта няма.
1.

ІI. Определям за изпълнител на дейностите: извеждане на сеч в горски насаждения, съгласно
чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по
БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества маркирана
дървесина, изсичане на подлес и храсти в горски територии собственост на община Стамболово в
обект №1902 кандидата ”Темпо 88” ООД със седалище и адрес на управление с. Гледка,
община Стамболово, с ЕИК ************.
ІІІ. На основание чл.23, ал.6 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 определеният за изпълнител участник да представи в
5-дневен срок от влизане в сила на заповедта в деловодството на община Стамболово
документите по чл.35, ал.5 от „Наредбата” подробно описани в Раздел V от Документацията
за участие в открития конкурс.
ІV. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

V. На основание чл.9б, ал.5 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, с публикуването на заповедта да се счита, че
заинтересованите лица, кандидатите или участниците са уведомени относно отразените в нея
обстоятелства.

КМЕТ: _______/п/*__________
МУХЛИС СЕРБЕСТ
Изготвил: _______/п/*__________
Инж. Митко Младенов
Р-л звено “Горско стопанство”

* заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
6362 с.Стамболово, обл.Хасково
Tел. 03720/7000;Tел/Факс 03720/7001
E-mail: kmet_stambolovo@dir. bg
Web site: www.stambolovo.bg

ЗАПОВЕД
№279
с. Стамболово, 18.06.2019г.
На основание чл.44, ал.2, от ЗМСМА и чл.23, ал.4 във вр. ал.1 т.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 утвърден протокол
от комисия назначена с моя заповед №276/17.06.2019г. за провеждане на „открит конкурс”
открит със Заповед №261/28.05.2019 година

О Б Я В Я В А М:
I. Класиране на участниците в процедура на избор за изпълнител за възлагане на услугата:
извеждане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за
сечите в горите" (Обн. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 16 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ.
бр.72 от 18 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2017г. ), разкройване на сортименти по
БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества маркирана
дървесина, изсичане на подлес и храсти в горски територии собственост на община Стамболово в
обект №1903, съобразно заложения критерий за оценка “най-ниска предложена цена”, както
следва:
1.

Класиран на І-во място ”Джемко 03” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Долни

Главанак, община Маджарово, вписано в регистъра на Агенцията по вписванията, ЕИК ************,
представлявано от Ерсин ************ Юсуф – Управител, с предложена цена 52 926,30 лв.
/петдесет и две хиляди деветстотин двадесет и шест лева и 30ст./без ДДС.

2.Класиран на второ място за обекта няма.
ІI. Определям за изпълнител на дейностите: извеждане на сеч в горски насаждения, съгласно
чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по
БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества маркирана
дървесина, изсичане на подлес и храсти в горски територии собственост на община Стамболово в
обект №1903 кандидата ”Джемко 03” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Долни
Главанак, община Маджарово, с ЕИК ************.
ІІІ. На основание чл.23, ал.6 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 определеният за изпълнител участник да представи в
5-дневен срок от влизане в сила на заповедта в деловодството на община Стамболово
документите по чл.35, ал.5 от „Наредбата” подробно описани в Раздел V от Документацията
за участие в открития конкурс.
ІV. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

V. На основание чл.9б, ал.5 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, с публикуването на заповедта да се счита, че
заинтересованите лица, кандидатите или участниците са уведомени относно отразените в нея
обстоятелства.

КМЕТ: _______/п/*__________
МУХЛИС СЕРБЕСТ
Изготвил: _______/п/*__________
Инж. Митко Младенов
Р-л звено “Горско стопанство”

* заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
6362 с.Стамболово, обл.Хасково
Tел. 03720/7000;Tел/Факс 03720/7001
E-mail: kmet_stambolovo@dir.bg
Web site: www.stambolovo.bg

ПРОТОКОЛ
Днес, 17.06.2019 година комисия, назначена със заповед №276 от 17.06.2019 година на Кмета на
община Стамболово в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Митко Младенов – ръководител звено ”Горско стопанство”
ЧЛЕНОВЕ: 1. Неше Емин - юрист при община Стамболово
2. Петър Кръстев – директор Дирекция „ФСД”
се събра на заседание в 1100 часа, в заседателната зала в сградата на община Стамболово да проведе
открит конкурс съгласно изготвената тръжна документация и разпоредбите на раздел II от глава втора на
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 за възлагане на
дейността: извеждане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г.
за сечите в горите" ( Обн. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 16 Юли 2013г., изм. и
доп. ДВ. бр.72 от 18 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2017г. ), разкройване на
сортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества
маркирана дървесина, изсичане на подлес и храсти в горски територии собственост на община Стамболово
обособени в обект №1902 и обект №1903, открит със заповед №261 от 28.05.2019година на Кмета на
община Стамболово.
Присъстваха всички членове на комисията. Председателят откри заседанието и обяви състава на
комисията и реда за провеждане на процедурата. Назначеното със Заповед на Кмета на община
Стамболово длъжностно лице – Румяна Димчева, предаде на председателя на комисията офертите на
кандидатите и извлечение от регистъра.
До крайния срок за подаване на оферти за участие в открития конкурс са подадени две оферти от
следните фирми:
- ”Джемко 03” ЕООД с. Долни Главанак, община Маджарово, регистриран под №1 с вх. № С1609/14.06.2019г. за обект №1903
- „Темпо 88” ООД
с. Гледка, община Стамболово, регистриран под №2 с вх. № С1612/14.06.2019г. за обект №1902
Всички членове на комисията подписаха декларация по чл.21, ал. 6 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.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. След като комисията се
увери, че пликовете на кандидатите са надписани съгласно условията за провеждане на процедурата, че
са подадени в срок и са с ненарушена цялост се пристъпи към І-ви етап.
Комисията разпечата пликовете с документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване и
пристъпи към преглеждане на изискуемите за участие документи от кандидатите, а именно:
1. ”Джемко 03” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Долни Главанак, община Маджарово,
вписано в регистъра на Агенцията по вписванията, ЕИК *********, представлявано от Ерсин *********
Юсуф е приложил всички изискуеми документи и е декларирал, че отговаря на техническите и
квалификационни изисквания за изпълнение на предмета на процедурата за обект №1903. Комисията
направи справки в Търговския регистър относно актуалното състояние на участника, където се установи,
че не е обявен в несъстоятелност или в ликвидация. От банковото извлечение на банковата сметка на

община Стамболово се установи, че е постъпила в срок изискуемата парична сума като гаранция за
участие за обект №1903. Комисията извърши проверка в публичния регистър на Изпълнителна агенция
по горите и установи, че регистрациите по чл.241 и чл. 235 от Закона за горите са валидни. Комисията
допуска участника до ІІ-ри етап на процедурата.
2. ”Темпо 88” ООД със седалище и адрес на управление с. Гледка, община Стамболово, вписано в
регистъра на Агенцията по вписванията, с ЕИК *********, представлявано от Адем ********* Мехмед
е приложил всички изискуеми документи и е декларирал, че отговаря на техническите и
квалификационни изисквания за изпълнение на предмета на процедурата за обект №1902. Комисията
направи справки в Търговския регистър относно актуалното състояние на участника, където се установи,
че не е обявен в несъстоятелност или в ликвидация. Отговаря на изискванията на чл.115, ал.1,т.1, б.”б” от
Закона за горите и чл.38, ал.1 от Наредбата за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горски територии - общинска и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни
продукти. От банковото извлечение на банковата сметка на община Стамболово се установи, че е
постъпила в срок изискуемата парична сума като гаранция за участие за обект №1902. Комисията
извърши проверка в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите и установи, че
регистрациите по чл.241 и чл. 235 от Закона за горите са валидни. Комисията допуска участника до ІІ-ри
етап на процедурата.
Неразделна част от настоящия протокол е таблица с представените документи.
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения и след като установи, че същите
отговарят на предварително обявените условия, извърши оценка и класиране съобразно критерия „Найниска предложена цена”.
За обект №1902 на І-во място е класирана фирма ”Темпо 88” ООД, с ЕИК *********, с
предложена цена 68 128.32 лв. /шестдесет и осем хиляди сто двадесет и осем лева и 32 ст / без ДДС.
На ІІ-ро място няма класиран кандидат, тъй като за обекта е подадена само една оферта.
За обект №1903 на І-во място е класирана фирма ”Джемко 03” ЕООД, с ЕИК *********, с
предложена цена 52 926,30 лв. /петдесет и две хиляди деветстотин двадесет и шест лева и 30ст./без
ДДС.
На ІІ-ро място няма класиран кандидат, тъй като за обекта е подадена само една оферта.
Председателят на комисията обяви горните резултати от открития конкурс и закри заседанието на
комисията.
Съгласно чл. 9б, ал.5 от Наредбата с публикуването на Протокола се приема, че заинтересованите
лица и участници в процедурата са уведомени относно отразените в документа обстоятелства.

Председател на комисията: 1………… /п/*…………
2………/п/*……………
3………/п/*……………
Дата на утвърждаване на протокола: 18.06.2019 год.

Утвърдил:

/п/*

Мухлис Сербест
Кмет на община Стамболово
*Заличено обстоятелство на основание чл.2 от ЗЗЛД

