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УТВЪРДИЛ:   

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ 

Кмет на Община Исперих  

 

 

 

 

         О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

        ПРОТОКОЛ 

ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

 ОБЕКТ № 2 И ОБЕКТ № 3 

  

Днес 10.08.2022год. от 14.00 часа в заседателната зала на община Исперих,  находяща 

се на ул. „Дунав” №2 се проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от гори – общинска собственост по обекти, както следва: обект № 2 с подотдел: 

1107 – з /68552.11.16 / на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Средоселци и 

обект № 3 с подотдел: 1071 – а/15953.42.10 / на територията на ДГС „Сеслав” район 

Исперих,  с. Голям Поровец, обявен със Заповед №478/20.07.2022год. на Кмета на община 

Исперих на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1  от закона за горите,   чл.49, 

ал.1, т.2 и чл.65 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 № 349 по протокол № 43/12.05.2022 

год. на Общински съвет – Исперих.  

             Комисия назначена със Заповед №534/10.08.2022г. на Кмета на Община Исперих в 

състав:   

Председател: инж. Никола Николов – лесовъд към Община Исперих 

Секретар: Нуртен Хасанова – Началник отдел „ОС“ 

  Членове:  1. Танжу Рамадан – Началник отдел „Бюджет и счетоводство“ 

      2. Гюлнур Мехмед – юрисконсулт в отдел „ОС“; 

         3. Гюнай Сали – мл. експ. „ОС“ 

се събра за да проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен от гори – общинска собственост за обект №2 за обект № 3 подробно описан в Заповед 

№478/20.07.2022год. на Кмета на община Исперих. 

 Председателят на комисията откри търга, направи разяснения относно процедурите 

последващи търга, начини и срокове за плащане. 

 

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

търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори – 

общинска собственост за обект №2 на 10.08.2022г. - комисията установи, че в 

определения срок тръжна документация са закупили и подали оферти за 

участие: 

 1. С Вх.№К-3715/10.08.2022г. в 11:45 часа „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с 

управител: Зюхтие Сюлейман Алиосман, със седалище и адрес на управление: град Исперих, 

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

 2. С Вх.№К-3718/10.08.2022г. в 11:53 „АЙ ЕМ СИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с 
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управител: Айтен Реджебова Керимова, със седалище и адрес на управление: обл. 

Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12. 

 3. С Вх.№К-3720/10.08.2022г. в 11:56  часа „Еко Клийн Енерджи“ ЕООД, ЕИК 

202470794 с управител: Юлиян Траянов Христов, със седалище и адрес на управление: град 

Силистра, ул. „Алеко Константинов“ №15. 

 4. С Вх.№К-3722/10.08.2022г. в 11:58  часа „ДЕ СПЕД“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с 

управител: Димитър Николов Костадинов, със седалище и адрес на управление: град 

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

 5. С Вх.№К-3724/10.08.2022г. в 11:59  часа „Лес Груп“ ООД, ЕИК 116581558 с 

управители: Костадин Тодоров Николов и Катя Жекова Дечкова, със седалище и адрес на 

управление: гр. Разград, бул. „Княз Борис“, бл.67, вх.Б, ет.1, ап.3.  

 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 търга за Обект №2, комисията подписа декларации по чл.21, ал.6 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 №2, и установи наличието на следните изискуеми документи на 

участниците:   

 I. В предложението на „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Зюхтие 

Сюлейман Алиосман, със седалище и адрес на управление: 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 и внесена гаранция за участие по чл.18, ал.1, т.3, и чл.18, ал.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 и Удостоверение по чл.235 от ЗГ; 

8. Декларация техническо оборудване с приложени: 

- Заверени в НАП – Разград трудови договори; 

- Удостоверение регистрация GPS устройства; 

- заверени копия от рег. талони на техника. 

9. Декларация за целостта на плик „Ценово предложение“ за Обект №2; 

10. Декларация за подизпълнители; 

11. Плик ценово предложение. 

 

 II. В предложението на „АЙ ЕМ СИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с управител: 

Айтен Реджебова Керимова, със седалище и адрес на управление: обл. Търговище, общ. 

Антоново, с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12 са приложени: 

1. Документ за самоличност - представен; 

2. Заявление за участие; 

3. Фактура за закупена тръжна документация; 

4. Декларация и внесена гаранция за участие по чл.18, ал.1, т.3, и чл.18, ал.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 и Удостоверение по чл.235 от ЗГ; 

8. Декларация техническо оборудване с приложени: 

- Заверени в НАП – Разград трудови договори; 

- Удостоверение регистрация GPS устройства; 
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- заверени копия от рег. талони на техника. 

9. Декларация за целостта на плик „Ценово предложение“ за Обект №2; 

10. Декларация за подизпълнители; 

11. Плик ценово предложение. 

 III. В предложението на „Еко Клийн Енерджи“ ЕООД, ЕИК 202470794 с управител: 

Юлиян Траянов Христов, със седалище и адрес на управление: град Силистра, ул. „Алеко 

Константинов“ №15 са приложени: 

1. Документ за самоличност - представен; 

2. Заявление за участие; 

3. Фактура за закупена тръжна документация; 

4. Декларация и внесена гаранция за участие по чл.18, ал.1, т.3, и чл.18, ал.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 и Удостоверение по чл.235 от ЗГ; 

8. Декларация техническо оборудване с приложени: 

- Заверени в НАП – Разград трудови договори; 

- Удостоверение регистрация GPS устройства; 

- заверени копия от рег. талони на техника. 

9. Декларация за целостта на плик „Ценово предложение“ за Обект №2; 

10. Декларация за подизпълнители; 

11. Плик ценово предложение. 

 

 IV. В предложението на „ДЕ СПЕД“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър 

Николов Костадинов, със седалище и адрес на управление: 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 и внесена гаранция за участие по чл.18, ал.1, т.3, и чл.18, ал.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 и Удостоверение по чл.235 от ЗГ; 

8. Декларация техническо оборудване с приложени: 

- Заверени в НАП – Разград трудови договори; 

- Удостоверение регистрация GPS устройства; 

- заверени копия от рег. талони на техника. 

9. Декларация за целостта на плик „Ценово предложение“ за Обект №2; 

10. Декларация за подизпълнители; 

11. Плик ценово предложение. 

  

 V. В предложението на „Лес Груп“ ООД, ЕИК 116581558 с управители: Костадин 

Тодоров Николов и Катя Жекова Дечкова, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, 

бул. „Княз Борис“, бл.67, вх.Б, ет.1, ап.3 са приложени: 

1. Документ за самоличност - представен; 

2. Заявление за участие; 

3. Фактура за закупена тръжна документация; 

4. Декларации и внесена гаранция за участие по чл.18, ал.1, т.3, и чл.18, ал.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; 
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7. Удостоверение по чл.241 от ЗГ и Удостоверение по чл.235 от ЗГ; 

8. Декларация техническо оборудване с приложени: 

- Заверени в НАП – Разград трудови договори; 

- Удостоверение регистрация GPS устройства; 

- заверени копия от рег. талони на техника. 

9. Декларация за целостта на плик „Ценово предложение“ за Обект №2; 

10. Декларация за подизпълнители; 

11. Плик ценово предложение. 

 

 Комисията установи и реши: 

 Допуска до втори етап на търга – „отваряне на плик ценово предложение“ 

всички участници.  

 Търгът протече както следва. Отварят се пликовете с ценово предложение. Всеки 

участник подписва декларация за целостта на плик ценово предложение: 

 

Участник № 1 - „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Зюхтие 

Сюлейман Алиосман, със седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. „Захари 

Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград предлага цена – 190 970 лв. 

 

Участник № 2 - „АЙ ЕМ СИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с управител: Айтен 

Реджебова Керимова, със седалище и адрес на управление: обл. Търговище, общ. Антоново, 

с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12  - предлага цена – 161 634,07 лв. 

 

Участник № 3 – „Еко Клийн Енерджи“ ЕООД, ЕИК 202470794 с управител: Юлиян 

Траянов Христов, със седалище и адрес на управление: град Силистра, ул. „Алеко 

Константинов“ №15 - предлага цена – 176 280 лв. 

  

Участник № 4 – „ДЕ СПЕД“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър Николов 

Костадинов, със седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. 

Исперих, обл. Разград - предлага цена – 220 000 лв. 

 

Участник № 5 – „Лес Груп“ ООД, ЕИК 116581558 с управители: Костадин Тодоров 

Николов и Катя Жекова Дечкова -  заедно и поотделно, със седалище и адрес на управление: 

гр. Разград, бул. „Княз Борис“, бл.67, вх.Б, ет.1, ап.3 - предлага цена – 120 460  лв. 

 

Офертите се класират по критерия най-висока предложена цена, както следва: 

 

Първо място: „ДЕ СПЕД“ ЕООД, цена – 220 000 лв. 

Второ място: „Исперих Лес“ ООД, цена – 190 970 лв. 

 

На основание чл. 22, ал.13 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 класира на ПЪРВО място участник №4 

- „ДЕ СПЕД“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър Николов Костадинов, със 

седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. 

Разград с предложена цена за Обект 2 – 220 000 лв. 

На второ място класира „Исперих Лес“ ООД, с предложена цена за Обект 2  – 190 970 

лв. 

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

„ДЕ СПЕД“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър Николов Костадинов, със 

седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. 

Разград  при предложена цена без ДДС за Обект 2 – 220 000 лв. 



5 

 

 

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

търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори – 

общинска собственост за обект №3 на 10.08.2022г. - комисията установи, че в 

определения срок тръжна документация са закупили и подали оферти за 

участие: 

 

 1. С Вх.№К-3716/10.08.2022г. в 11:45 часа „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с 

управител: Зюхтие Сюлейман Алиосман, със седалище и адрес на управление: град Исперих, 

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

 2. С Вх.№К-3717/10.08.2022г. в 11:50 „АЙ ЕМ СИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с 

управител: Айтен Реджебова Керимова, със седалище и адрес на управление: обл. 

Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12. 

 3. С Вх.№К-3719/10.08.2022г. в 11:55  часа „Еко Клийн Енерджи“ ЕООД, ЕИК 

202470794 с управител: Юлиян Траянов Христов, със седалище и адрес на управление: град 

Силистра, ул. „Алеко Константинов“ №15. 

 4. С Вх.№К-3721/10.08.2022г. в 11:57  часа „ДЕ СПЕД“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с 

управител: Димитър Николов Костадинов, със седалище и адрес на управление: град 

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

 5. С Вх.№К-3723/10.08.2022г. в 11:59  часа „Лес Груп“ ООД, ЕИК 116581558 с 

управители: Костадин Тодоров Николов и Катя Жекова Дечкова, със седалище и адрес на 

управление: гр. Разград, бул. „Княз Борис“, бл.67, вх.Б, ет.1, ап.3. 

  

 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 търга за Обект №3, комисията пристъпи към отварянето на запечатаните 

пликове с предложения по реда на тяхното постъпване за обект №3, и установи наличието на 

следните изискуеми документи на участниците:   

 I. В предложението на „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Зюхтие 

Сюлейман Алиосман, със седалище и адрес на управление: 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 и внесена гаранция за участие по чл.18, ал.1, т.3, и чл.18, ал.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 и Удостоверение по чл.235 от ЗГ; 

8. Декларация техническо оборудване с приложени: 

- Заверени в НАП – Разград трудови договори; 

- Удостоверение регистрация GPS устройства; 

- заверени копия от рег. талони на техника. 

9. Декларация за целостта на плик „Ценово предложение“ за Обект №2; 

10. Декларация за подизпълнители; 

11. Плик ценово предложение. 

 

 II. В предложението на „АЙ ЕМ СИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с управител: 

Айтен Реджебова Керимова, със седалище и адрес на управление: обл. Търговище, общ. 

Антоново, с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12 са приложени: 

1. Документ за самоличност - представен; 

2. Заявление за участие; 
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3. Фактура за закупена тръжна документация; 

4. Декларация и внесена гаранция за участие по чл.18, ал.1, т.3, и чл.18, ал.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 и Удостоверение по чл.235 от ЗГ; 

8. Декларация техническо оборудване с приложени: 

- Заверени в НАП – Разград трудови договори; 

- Удостоверение регистрация GPS устройства; 

- заверени копия от рег. талони на техника. 

9. Декларация за целостта на плик „Ценово предложение“ за Обект №2; 

10. Декларация за подизпълнители; 

11. Плик ценово предложение. 

 

 III. В предложението на „Еко Клийн Енерджи“ ЕООД, ЕИК 202470794 с управител: 

Юлиян Траянов Христов, със седалище и адрес на управление: град Силистра, ул. „Алеко 

Константинов“ №15 са приложени: 

1. Документ за самоличност - представен; 

2. Заявление за участие; 

3. Фактура за закупена тръжна документация; 

4. Декларация и внесена гаранция за участие по чл.18, ал.1, т.3, и чл.18, ал.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 и Удостоверение по чл.235 от ЗГ; 

8. Декларация техническо оборудване с приложени: 

- Заверени в НАП – Разград трудови договори; 

- Удостоверение регистрация GPS устройства; 

- заверени копия от рег. талони на техника. 

9. Декларация за целостта на плик „Ценово предложение“ за Обект №2; 

10. Декларация за подизпълнители; 

11. Плик ценово предложение. 

 

 IV. В предложението на „ДЕ СПЕД“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър 

Николов Костадинов, със седалище и адрес на управление: 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 и внесена гаранция за участие по чл.18, ал.1, т.3, и чл.18, ал.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 и Удостоверение по чл.235 от ЗГ; 

8. Декларация техническо оборудване с приложени: 

- Заверени в НАП – Разград трудови договори; 

- Удостоверение регистрация GPS устройства; 

- заверени копия от рег. талони на техника. 

9. Декларация за целостта на плик „Ценово предложение“ за Обект №2; 

10. Декларация за подизпълнители; 

11. Плик ценово предложение. 
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 V. В предложението на „Лес Груп“ ООД, ЕИК 116581558 с управители: Костадин 

Тодоров Николов и Катя Жекова Дечкова, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, 

бул. „Княз Борис“, бл.67, вх.Б, ет.1, ап.3 са приложени: 

1. Документ за самоличност - представен; 

2. Заявление за участие; 

3. Фактура за закупена тръжна документация; 

4. Декларации и внесена гаранция за участие по чл.18, ал.1, т.3, и чл.18, ал.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 и Удостоверение по чл.235 от ЗГ; 

8. Декларация техническо оборудване с приложени: 

- Заверени в НАП – Разград трудови договори; 

- Удостоверение регистрация GPS устройства; 

- заверени копия от рег. талони на техника. 

9. Декларация за целостта на плик „Ценово предложение“ за Обект №2; 

10. Декларация за подизпълнители; 

11. Плик ценово предложение. 

 

 Комисията установи и реши: 

 Допуска до втори етап на търга – „отваряне на плик ценово предложение“ 

всички участници. 

  

 Търгът протече както следва. Отварят се пликовете с ценово предложение. Всеки 

участник подписва декларация за целостта на плик ценово предложение: 

 

Участник № 1 - „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Зюхтие 

Сюлейман Алиосман, със седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. „Захари 

Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград предлага цена – 229 600 лв. 

 

Участник № 2 - „АЙ ЕМ СИ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с управител: Айтен 

Реджебова Керимова, със седалище и адрес на управление: обл. Търговище, общ. Антоново, 

с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12  - предлага цена – 185 608,64 лв. 

 

Участник № 3 – „Еко Клийн Енерджи“ ЕООД, ЕИК 202470794 с управител: Юлиян 

Траянов Христов, със седалище и адрес на управление: град Силистра, ул. „Алеко 

Константинов“ №15 - предлага цена – 172 200 лв. 

  

Участник № 4 – „ДЕ СПЕД“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър Николов 

Костадинов, със седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. 

Исперих, обл. Разград - предлага цена – 195 000 лв. 

 

Участник № 5 – „Лес Груп“ ООД, ЕИК 116581558 с управители: Костадин Тодоров 

Николов и Катя Жекова Дечкова -  заедно и поотделно, със седалище и адрес на управление: 

гр. Разград, бул. „Княз Борис“, бл.67, вх.Б, ет.1, ап.3 - предлага цена – 180 000,027  лв. 

 

Офертите се класират по критерия най-висока предложена цена, както следва: 

 

Първо място: „Исперих Лес“ ООД, цена – 229 600 лв. 

Второ място: „ДЕ СПЕД“ ЕООД, цена – 195 000 лв. 
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На основание чл. 22, ал.13 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 класира на ПЪРВО място участник №1 

- „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Зюхтие Сюлейман Алиосман, със 

седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, 

обл. Разград с предложена цена за Обект 3 – 229 600 лв. 

На второ място класира „ДЕ СПЕД“ ЕООД, с предложена цена за Обект 3  – 195 000 

лв. 

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

„Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Зюхтие Сюлейман Алиосман, със 

седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, 

обл. Разград при предложена цена без ДДС за Обект 3 – 229 600 лв. 

 

 Председателя на комисията закри конкурса. 

 Настоящият протокол се изготви на основание чл. 22, ал.19 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. 

 

 Контролните листи -1,2 и 3 са неразделна част от настоящия  протокол. 

 

       

Председател: ………………………………………….. 

                     инж. Никола Николов – лесовъд към Община Исперих 

 

 

Секретар: ……………………………………….. 

Нуртен Хасанова - Началник отдел „ОС“; 

 

 

  Членове:  1. …………………………….. 

                           Танжу Рамадан – Началник отдел „Бюджет и счетоводство“ 

     

   

      2. …………………………….. 

                                        Гюлнур Мехмед – юрисконсулт в отдел „ОС“; 

 

 

         3. ……………………………… 

                              Гюнай Сали – мл. експ. „ОС“ 

 


