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                                                                                       УТВЪРДИЛ : ……………………… 

                                                                                                         /инж. Добромир Добрев/   

                                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА 

                                                                                       ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

                                                                   

                            

П Р О Т О К О Л 
               

 Днес, 15.12.2021г., комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Гергана Тодорова – началник отдел „СЕ” 

 ЧЛЕНОВЕ:  

1. Веселина Енчева –  началник отдел „ТСУОС” за  юрисконсулт 

2. Радослав Славов – лицензиран лесовъд 

3. Андреана Недялкова  – гл.специалист 

4. Красимира Радославова – гл. специалист 

 

 назначена със заповед № 3794/14.12.2021г. на Кмета на Община Горна 

Оряховица, се събра в 11,00 часа в стая 222 на Община Горна Оряховица за провеждане 

на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по 

категории и сортименти за поземлен имот с идентификатор 17124.76.15 /отдел 226 – 

щ1/ в землището на с. Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица. 

            Председателят на комисията повери присъствието на членовете на комисията. 

Комисията започна работа след като получи списъка с участниците и 

представените от тях документи. В обявения срок в Деловодството на Община Горна 

Оряховица е постъпил 1 брой плик с документи за търга.  

Членовете на комисията попълниха Декларации на основание чл. 60, ал. 5 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.  

 

 Участникът, подал документи за търга на 14.12.2021г. в 13,30 часа е „КиД Г.О. 

Груп” ООД, ЕИК 200105042 със седалище и адрес на управление гр. Долна Оряховица, 

община Горна Оряховица, ул. „Александър Стамболийски” № 7 с управител Анелина 

Илиева Бакалова. На търга присъства управителя Анелина Илиева Бакалова и се 

легитимира с документ за самоличност.  

На основание чл. 61, ал. 3 и ал. 4 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, комисията пристъпи към 

проверка за наличието на всички изискуеми документи на участника, както и дали са в 

съответствие с изискванията на продавача. Всички представени документи отговарят на 

изискванията на продавача.  

 

Председателя на комисията, обяви допускането до следващия етап в търга на 

участника.  

 

Председателят на комисията обяви обекта на търга, началната цена и стъпката за 

наддаване за поземлен имот с идентификатор  17124.76.15 /отдел 226 – щ1/ в 

землището на с. Горски Долен Тръмбеш, Община Горна Оряховица, както следва:  
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- първоначална тръжна цена в размер на 14363,40 лв. /Словом: четиринадесет 

хиляди триста шестдесет и три лева и четиридесет стотинки/ без ДДС. 

– стъпка за наддаване в размер на 430,90 лв. /Словом: четиристотин и тридесет 

лева и деветдесет стотинки/.  

 

Председателят покани участника да потвърди устно началната тръжна цена. 

Допуснатият участник потвърди началната тръжна цена. Участникът не наддава, с 

определената стъпка, от първоначалната тръжна цена. 

 

На основание чл. 61, ал. 10 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, председателят на комисията 

обяви за спечелил търга „КиД Г.О. Груп” ООД, ЕИК 200105042 със седалище и адрес 

на управление гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, ул. „Александър 

Стамболийски” № 7 с управител Анелина Илиева Бакалова с потвърдена начална 

тръжна цена в размер на 14363,40 лв. /Словом: четиринадесет хиляди триста шестдесет 

и три лева и четиридесет стотинки/ без ДДС. 

 

Настоящият протокол от проведения търг с явно наддаване  се изготви на 

основание чл. 61, ал. 13 от НУРВИДГТДОСПДНГП в един екземпляр и се предаде на 

Кмета на Община Горна Оряховица за утвърждаване, ведно с цялата документация на 

17.12.2021г. 

 

 

ТРЪЖНА КОМИСИЯ : 

 

Председател: инж. Гергана Тодорова         ………………………… 

Членове: 

1. Веселина Енчева                                …………………………. 

 

2. Радослав Славов                             …………………………. 

 

3. Андреана Недялкова                      …………………………. 

 

4. Красимира Радославова               ……………………..........          

 

 

 


