ОБЩИНА МЕЗДРА
Мездра 3100, ул. "Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23
e-mail:mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg

УТВЪРЖДАВАМ: /п/
ИВАН АСПРУХОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

ПРОТОКОЛ
На 07.06.2022 г., от 10:00 ч. в сградата на Община Мездра, етаж 4 малка заседателна зала, се
събра комисия, назначена със Заповед № 381/07.06.2022 г. на Кмета на Община Мездра, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Розалина Георгиева – Директор Дирекция „Устройство на
територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ при Община Мездра;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Стела Костова – Директор Дирекция „ФПУЧР“;
2. Христина Петкова – юрисконсулт „Правно-нормативни обслужване“;
3. Христина Чулева – главен специалист ”ПРОбИ”;
4. Нейко Нейков – главен специалист „ГСС“;
да проведе процедура: търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по
БДС в Обект, отдел 130, подотдел „с1“ в имот с идентификатор 72432.51.116 в землището на с.
Типченица, общ. Мездра, обявен със Заповед № 335/20.05.2022 г. на Кмета на Община Мездра по
реда на Наредабата 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.
Търгът започна в 10:00 часа. На председателя на комисията бяха предадени 2 /два/ бр.
запечатани пликове, подадени в Центъра за административно обслужване на Община Мездра до
17:00 ч. на 06.06.2022 г.
Съгласно чл. 60, 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, членовете на комисията попълниха декларации, че нямат материален интерес от
продажбата на дървесината с участниците, подали документи в процедурата; че не са "свързани
лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с участнците в търга и
че ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
Председателят на комисията покани участниците да влязат в залата, след което комисията
провери тяхната самоличност и представителна власт.
Председателят на комисията разясни процедурата, при която ще се проведе търга и обяви
първи етап – разглеждане на документите по реда на тяхното постъпване.
Членовете на комисията разпечатаха предадените пликове и прегледаха приложените тръжни
документи:
Плик № 26.00-283/03.06.2022 г. от „ДК Кацарски“ ЕООД, вписано в ТР при АВ към МП с ЕИК
206775505 със седалище и адрес на управление: с. Ракево, общ. Криводол, общ. Враца, ул.„Цар
Симеон I“, № 2, с управител Стефан Кацарски, представлявано от пълномощник Екатерина Илиева
с нотариално заверено пълномощно при Нотарус Ивайло Лиловски.
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КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА: Участникът е подал всички изискуеми документи и
отговаря на изискванията по допустимост заложени в тръжната документация.
КОМИСИЯТА РЕШИ: Допуска „ДК Кацарски“ ЕООД вписано в ТР при АВ към МП с
ЕИК 206775505 до участие във втори етап на търга.
Плик № 26.00-286/06.06.2022 г. от „Трафик транспорт 1 БГ“ ЕООД, вписано в ТР при АВ към МП
с ЕИК 202675742 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лагера, бл. 60, ап. 27, с
управител Цветелина Тодорова-управител, представлявано от пълномощник Павлин Димитров с
нотариално заверено пълномощно при Кмета на с. Хубавене, общ. Роман
КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА: Участникът е подал всички изискуеми документи и
отговаря на изискванията по допустимост заложени в тръжната документация.
КОМИСИЯТА РЕШИ: Допуска „Трафик транспорт 1 БГ“ ЕООД, вписано в ТР при АВ
към МП с ЕИК 202675742 до участие във втори етап на търга.
След като участниците бяха допуснати до понататъшно участие, председателят на комисията
обяви втори етап на търга. На участниците бяха раздадени номера за участие, както следва:
Номер 1 на участник „ДК Кацарски“ ЕООД вписано в ТР при АВ към МП с ЕИК 206775505.;
Номер 2 на участник „Трафик транспорт 1 БГ“ ЕООД вписано в ТР при АВ към МП с ЕИК
202675742.
Председателят на комисията обяви ясно обекта на търга и началната цена, както следва:
Подотдел, вид и количество на асортиментите, начална цена без ДДС:
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Председателят на комисията обяви общо за обекта начална цена – 17643,00 /седемнадесет
хиляди шестстотин и четиридесет и три/ лева без ДДС и стъпката за наддаване в размер на 176,43
/сто седемдесет и шест лв. и четиридесет и три/ лева и четиридесет и три ст.
Началната цена беше потвърдена от пълномощника на участник № 1 „ДК Кацарски“ ЕООД и
от пълномощника на участник № 2 „Трафик транспорт 1 БГ“ ЕООД.
След което се започна наддаване с първата стъпка в размер на 176,43 лв. и цената за обекта нарасна
на сумата от 17819,43 лв. без ДДС.

1. Пълномощникът на участник № 1 „ДК Кацарски“ ЕООД – не потвърди цената и се отказа
от участие в търга.
2. Пълномощникът на участник № 2 „Трафик транспорт 1 БГ“ ЕООД – потвърди достигната
цена в размер на 17819,43 лв. без ДДС.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ОБЯВИ: За Обект отдел 130 подотдел „с1” в имот с идентификатор
№ 72432.51.116 в землището на с. Типченица, на територията на Община Мездра печели:
1. Участник „Трафик транспорт 1 БГ“ ЕООД с достигната цена в размер от 17819,43 лв.
/седемнадесет хиляди осемстотин и деветнадесет лв и четиридесет и три ст./ лева без ДДС.
2. На второ място се класира участник № 1 „ДК Кацарски“ ЕООД – с потвърдена начална цена
в размер на 17643,00 /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет и три/ лева без ДДС.
Съгласно чл. 61, ал. 14 във връзка с чл. 60, ал. 4 от Наредбата, в срок не по-дълъг от 3 /три/
работни дни, комисията ще състави протокол за разглеждане на документите и класиране на
кандидатите, който се предава за утвърждаване на Кмета на Община Мездра, ведно с цялата
документация, събрана в хода на провеждането му. На основание чл. 62, ал. 1 от Наредбата, Кметът
на Община Мездра ще издаде заповед за класиране на кандидатите и определяне на купувач.
Комисията изготви настоящия протокол в съответствие със Заповед № 335/20.05.2022 г. и
предлага на Кмета на Община МЕЗДРА въз основа на направените констатации да издаде заповед за
определяне на купувач по реда на чл. 62, 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.
В 10:30 часа председателят на комисията обяви търга за закрит.
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Розалина Георгиева – Директор Дирекция „Устройство на територията,
икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ при Община Мездра; /п/
ЧЛЕНОВЕ:
1. Стела Костова – Директор Дирекция „ФПУЧР“;

/п/

2. Христина Петкова – юрисконсулт „Правно-нормативни обслужване“; /п/
3. Христина Чулева – главен специалист ”ПРОбИ”;

/п/

4. Нейко Нейков – главен специалист „ГСС“;

/п/

Настоящият протокол се състави на 07.06.2022 г. и се представи на Кмета на Община Мездра за
утвърждаване.
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