
 

  

 

      Утвърждавам: /п/ 

Кмет на община 

Маджарово М.Армутлиев   

31.05.2019 г.                                    

 

П Р О Т О К ОЛ 

 

Днес 29.05.2019 година от 11.00 часа комисия, назначена с заповед № 86 от 

28.05.2019 год. на кмета на община Маджарово в състав: 

                             Живко Г.Генев  – юрист, за председател 

           и членове : 

1. Иван Семерджиев – директор на дирекция 

2. Митко Митрев Стоев – горски стражар 

3. Минка Хр.Димова – гл.експерт „Бюджет” 

4. Сабиха Б.Мехмед – мл.експерт 

 

       се събра на основание чл.22 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските территории-държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за да 

разгледа постъпилите оферти за участие в открит конкурс:„Възлагане на сеч, 

изнасяне и кубициране  на подходящо за транспортиране място на  дърва за огрев 

от горските територии–собственост на община Маджарово”.     

    Офертите ще бъдат разгледани по следния ред: ще се извърши проверка на 

документите, приложени в офертата, съгласно списък на документите, ще се 

извърши проверка за съответствие на документите, съгласно условията на 

възложителя, след което ще се отворят финансовите оферти на допуснатите 

кандидати.Класирането ще се извърши при критерий най-ниска цена. 

      Комисията започна своята работа с получаване на списък с кандидатите и 

техните оферти при което се установи, че е подадена една оферта, а именно: 

       1. „Джемко - 03” ЕООД с вх.№ 1196 от 27.05.2019г., 10:15 часа. 

       След получаване на списък с подадените оферти членовете на комисията 

попълниха декларации 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 участника. 

     Офертата на „ Джемко – 03” ЕООД е подадена в указания срок, запечатана в 

непрозрачен плик с ненарушена цялост и с надписани върху него данните, които се 

изискват от възложителя. 

     Комисията пристъпи  към отваряне на офертата при което се установи наличието 

на следните документи:  

1.Заявление за участие, с посочени в него данни, съгласно изискванията на 

възложителя; 

2.Плик „Ценово предложение” в запечатан, непрозрачен плик; 

3.Декларация – Приложение 3 от управителя на „ Джемко – 03” ЕООД; 



 

  

 

   Въз основа на посочения в офертата ЕИК 200755620 и на основание чл.23, ал.6 от 

Закона за търговския регистър комисията извърши служебна проверка, при което 

установи вписано търговско дружество „ Джемко – 03” ЕООД представлявано от 

управител Ерсин Сабахтин Юсуф и прецени, че документите са подписани от 

лицето, което представлява дружеството. 

    След разглеждане на приложените документи комисията не установи 

обстоятелства, даващи и основания за отстраняване на участника от участие в 

конкурса. 

    На основание гореизложените обстоятелства председателят на комисията 

предложи допускане на участника „ Джемко – 03” ЕООД до следващия етап, което 

беше прието от комисията. 

    Комисията пристъпи към отварянето на плика с ценовото предложение на 

допуснатия участник и се установи наличието на ценово предложение с предложена 

цена 32900 лв. без ДДС. Приложеното ценово предложение отговаря на 

предварително обявените от възложителя, поради което участникът „Джемко – 03” 

ЕООД се допуска до участие в класирането. 

   На основание чл.22, ал.13 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските территории-държавна и общинска собственост 

и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, след оценка на 

офертата на участника по критерия за оценка – най-ниска предложена цена 

комисията извърши следното класиране: 

 

1. На първо място участникът „ Джемко – 03” ЕООД с ЕИК 200755620 с 

предложена цена – 32 900 лв. без ДДС.  

 

 

      В 13:00 часа комисията приключи работата си по провеждане на открития 

конкурс.          

 

 

 

 

 

                                

  Председател: Живко Г.Генев : /п/                                                           

   Членове:  

1. Иван Семерджиев – директор                       /п/ 

2. Митко Митрев Стоев – горски стражар       /п/ 

3. Минка Хр.Димова – гл.експерт „Бюджет”   /п/ 

4. Сабиха Б.Мехмед – мл.експерт                     /п/ 

 

 

 

 

 


