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УТВЪРДИЛ: /п/                                                                                                                                

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

Кмет на Община Исперих  

 

         О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

        ПРОТОКОЛ 

ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА  

СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

ЗА ОБЕКТ №1  

            Днес на 07.08.2019год. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих,  

находяща се на ул.” Дунав” №2 се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

стояща  дървесина на корен от гори - общинска собственост  на Обект №1   с подотдел: 1153 

– и/000062/  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Бърдоква на местни 

търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на 

чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане  и изпълнение на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти, обявен със Заповед №430/08.07.2019 год. на Кмета на Община Исперих на 

основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 и ал.2, чл.115  от Закона за горите,  чл.38, 

чл.49, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2, и ал.3 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на  Решение №672 по Протокол № 

60/28.03.2019 год.  на Общински съвет Исперих.  

 

           Комисия назначена със Заповед №473/6.8.2019г. на Кмета на Община Исперих в 

състав:   

            Председател: Нуртен Хасанова - Началник отдел „ОС”; 

Секретар: инж. Никола Николов - Лесовъд към Община Исперих; 

 Членове:  1. Танжу Рамадан - Началник отдел „Бюджет и счетоводство”; 

                    2. Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт;                  

        3. Тензиле Басри – гл. спец. „АДОС“ 

се събра за да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от гори собственост на Община Исперих за обект №1 подробно описани 

в Заповед №430/08.07.2019 год. на Кмета на община Исперих. 

 Председателят на комисията, откри публичния търг с явно наддаване на стояща 

дървесина на корен от гори, направи разяснения относно настоящия търг и процедурите 

последващи търга, начини и срокове за плащане. 

Въз основа на предоставения „Регистър на лицата подали оферти за участие в 

публичния търг с явно наддаване на 07.08.2019г.“ комисията установи, че в определения срок 

тръжна документация за Обект №1 с подотдел: 1153 – и/000062/  на територията на ДГС 

„Сеслав” район Исперих, с. Бърдоква на местни търговци, отговарящи на изискванията на 

чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с начална тръжна 

продажна цена – 75 880 (седемдесет и пет хиляди,осемстотин и осемдесет) лева без ДДС и 

стъпка за наддаване  -  758 (седемстотин петдесет и осем) лева 

са закупили и подали оферти за участие: 
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 1. С Вх.№К-3146/07.08.2019г. в 11:13 часа „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с 

управител: Димитър Николов Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. 

Исперих, обл. Разград. 

 2. С Вх.№К-3147/07.08.2019г. в 11:15 часа „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с 

управител: Енис Тунджер Али, град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. 

Разград. 

  

 Комисията провери самоличността на участниците. При започване на търга 

присъстваха лицата подали оферти за участие. След като се запозна с регистъра на подалите 

оферти за участие в публичния търг с явно наддаване за Обект №1, комисията подписа 

декларации по чл.60, ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, и пристъпи към отварянето на запечатаните 

пликове с предложения по реда на тяхното постъпване за обект №1, и установи наличието на 

следните изискуеми документи на участниците:  

  

 I. В предложението на „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър 

Николов Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. Разград са 

приложени: 

 

1. Документ за самоличност - представен; 

2.Заявление за участие; 

3. Фактура за закупена тръжна документация; 

4. Декларация за внесена гаранция за участие и чл.58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“ и „е“ от 

Наредба, приета с ПМС №316; 

5. Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед; 

6. Административни сведения; 

7. Удостоверение по чл.241 от ЗГ; 

8. Заявление по чл.38, ал.4 от Наредба, приета с ПМС №316 до 1.10.2018г. 

9. Декларация по чл.115 от Закона за горите; 

10. Удостоверение от РДГ-Русе за регистрация на обекта по чл.206 от ЗГ; 

11. Декларация по чл.38, ал.2, т.2 и 3 Наредба, приета с ПМС №316; 

12. Декларация техническо оборудване; 

13. Заверени в НОИ – Разград трудови договори. 

 

 

 II. В предложението на„Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Енис 

Тунджер Али, град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград са 

приложени: 

 

1. Документ за самоличност - представен; 

2. Заявление за участие; 

3. Фактура за закупена тръжна документация; 

4. Декларация за внесена гаранция за участие и чл.58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“ и „е“ от 

Наредба, приета с ПМС №316; 

5. Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед; 

6. Административни сведения; 

7. Удостоверение по чл.241 от ЗГ; 

8. Заявление по чл.38, ал.4 от Наредба, приета с ПМС №316 до 1.10.2018г. 

9. Декларация по чл.115 от Закона за горите; 

10. Удостоверение от РДГ-Русе за регистрация на обекта по чл.206 от ЗГ; 

11. Декларация по чл.38, ал.2, т.2 и 3 Наредба, приета с ПМС №316; 
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12. Декларация техническо оборудване; 

13. Заверени в НОИ – Разград трудови договори. 

  

 

 Комисията установи и реши: 

Допуска лицата подали оферти за участие в публичен търг с явно наддаване на 

07.08.2019 г. за Обект №1 с подотдел: 1153 – и/000062/  на територията на ДГС „Сеслав” 

район Исперих, с. Бърдоква на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от 

Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и 

изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти с начална тръжна продажна цена – 

75 880 (седемдесет и пет хиляди,осемстотин и осемдесет) лева без ДДС и стъпка за наддаване  -  
758 (седемстотин петдесет и осем) лева.  

 

 

 Търгът протече както следва: 

Председателят предостави на всеки от участниците пореден номер за участие и 

прикани всички допуснати участници да потвърдят началната тръжна продажна цена в 

размер на 75 880 (седемдесет и пет хиляди,осемстотин и осемдесет) лева без ДДС. 

 Наддаването се извърши от допуснатите участници, с вдигане на предоставените им 

номера и потвърждаване гласно размера на обявената от председателя цена. 

 

Участник №1. „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър Николов 

Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. Разград потвърди 

начална тръжна продажна цена в размер на 75 880 (седемдесет и пет хиляди,осемстотин и 

осемдесет) лева без ДДС. 

 

Участник №2. „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Енис Тунджер Али, 

град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград потвърди начална 

тръжна продажна цена в размер на 75 880 (седемдесет и пет хиляди,осемстотин и осемдесет) 

лева без ДДС. 

 

След което наддаването продължи по следния ред: 

 Участник №1. „Де Спед“ ЕООД, с управител: Димитър Костадинов, гр. Исперих 

потвърди сумите от: 76638лв., 77396лв.,78154лв., 78912 лв., 79670 лв.,80428 лв.,81186 

лв.,81944 лв.,82702 лв.,83460 лв.,84218 лв.,84976 лв.,85734 лв.,86492 лв.,87250 лв.,88008 

лв.,88766 лв.,89524 лв.,90282 лв.,91040 лв.,91798 лв.,92556 лв.,93314 лв.,94072 лв.,94830 

лв.,95588 лв.,96346 лв.,97104 лв.,97862 лв.,98620 лв.,99378 лв.,100136 лв.,100894 лв.,101652 

лв.,102410 лв.,103168 лв.,103926 лв.,104684 лв.,105442 лв.,106200 лв.,106958 лв.,107716 

лв.,108474 лв.,109232 лв.,109990 лв.,110748 лв.,111506 лв.,112264 лв.,113022 лв.,113780 

лв.,114538 лв.,115296 лв.,116054 лв.,116812 лв.,117570 лв.,118328 лв.,119086 лв.,119844 

лв.,120602 лв.,121360 лв.,122118 лв. 

 

 Участник №2. „Исперих Лес“ ООД, с управител: Енис Тунджер Али гр. Исперих 

потвърди сумите от: 76638лв., 77396лв.,78154лв., 78912 лв., 79670 лв.,80428 лв.,81186 

лв.,81944 лв.,82702 лв.,83460 лв.,84218 лв.,84976 лв.,85734 лв.,86492 лв.,87250 лв.,88008 

лв.,88766 лв.,89524 лв.,90282 лв.,91040 лв.,91798 лв.,92556 лв.,93314 лв.,94072 лв.,94830 

лв.,95588 лв.,96346 лв.,97104 лв.,97862 лв.,98620 лв.,99378 лв.,100136 лв.,100894 лв.,101652 

лв.,102410 лв.,103168 лв.,103926 лв.,104684 лв.,105442 лв.,106200 лв.,106958 лв.,107716 

лв.,108474 лв.,109232 лв.,109990 лв.,110748 лв.,111506 лв.,112264 лв.,113022 лв.,113780 

лв.,114538 лв.,115296 лв.,116054 лв.,116812 лв.,117570 лв.,118328 лв.,119086 лв.,119844 

лв.,120602 лв.,121360 лв.,122118 лв., 122876 лв. 
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Съгласно 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, след приключване на наддаването комисията 

класира на I-во място участник №2 „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: 

Енис Тунджер Али, град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград 

който потвърди последната достигната цена на търга в размер на 122876 лв. (словом: сто 

двадесет и две хиляди осемстотин седемдесет и шест лева) без ДДС.   

 

Класира на II-ро място участник №1 „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с 

управител: Димитър Николов Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. 

Исперих, обл. Разград, който потвърди последната достигната цена на търга в размер на  

122118 лв. (словом: сто двадесет и две хиляди сто и осемнадесет лева) без ДДС.   

 

Комисията предлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор с фирма 

„Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Енис Тунджер Али, град Исперих, ул. 

„Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград, при потвърдена цена на търга в размер на 

122876 лв. (словом: сто двадесет и две хиляди осемстотин седемдесет и шест лева) без 

ДДС.   

 

 Председателя на тръжната комисия закри търга с явно наддаване. 

  

 Контролните и наддавателните листове са неразделна част от настоящия  протокол. 

 

       

  Председател на комисията:             /п/                                                                                                                                  

                                                                                                               (Нуртен Хасанова)                                                                                 

                                                  

                                                                                    Секретар: /п/                                                                                                                               

                                                                                                             (инж. Никола Николов)                                                                                             

 

 

                                                   Членове: 1. /п/                                                                                                                               

                                                                         (Танжу Рамадан)      

                                                                                                       

                                                                                                       2. /п/                                                                                                                               

                                                                                                             (Гюлнур Мехмед)    

 

                                                                                                       3. /п/                                                                                                                               

                                                                          (Тензиле Басри) 

                                                                                                     

  

 

 

 Приел: /п/                                                                                                                               

                                               Предал: /п/                                                                                                                               

08.08.2019г. 


