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                                                                                                        Утвърден на: 17.08.2021г. 

                                                                                     Кмет на Община Сърница:......../п*/............ 

                                                                             /Неби Бозов/ 

 

                                                                            

П  Р  О Т О К О Л 

            На 17.08.2021г., комисия назначена със Заповед №З - 248/17.08.2021г. на Кмета на 

Община Сърница, в състав : 

 

       Председател: инж.Илия Костянев – лесоинженер – външен експерт към Община Сърница; 

       Членове: 

1. Айтен Туджар – юрисконсулт  към Община Сърница; 

2. Халил Туджар – зам.кмет на Община Сърница; 

3. Аки Кисьов – гл.спец. ЗГЕ към Община Сърница; 

4. Исмаил Църенски – гл.счетоводител към Община Сърница, 

 

           се събра на заседание в 11:00 часа в сградата на Община Сърница да проведе търг с тайно 

надаване за продажба на стояща дървесина  на корен от горска територия – общинска собственост, 

стопанисвана от Община Сърница, обособена в Обект № 1 и Обект № 2. 

 

            След извлечение от регистъра за оферти в деловодството на Община Сърница, 

комисията установи, че са депозирани  3 / три /  броя оферти,  както следва: 

 

№по 
ред 

           Име   на   фирмата 
  

Дата 
  

Час 
  

Забележка - Обект 
  

1. "Фейзал" ЕООД, гр. Сърница 16.08.2021 11,08 Обект №1 и №2 

2. "Сар Груп" ООД, гр. Сърница 16.08.2021 11,57 Обект №1 и №2 

     3. "Хавале" ООД, гр. Сърница 16.08.2021 11,59 Обект №1 и №2 

 

         При започване и по време на провеждане на търга присъстваха законните представители на 

фирмите – „Сар Груп” ООД и „Хавале” ООД, подали оферти за участие. 

 

Комисията извърши служебна проверка за: 

- липса на задължения към Община Сърница и установи, че фирмите участници нямат 

такива задължения. 

 

         Членовете на комисията подписаха собственоръчно декларации по реда на чл. 21, ал.6 от 

Наредбата, след което се пристъпи към първи етап на процедурата – отваряне и описване 

съдържанието на депозираните оферти. 
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Участник с вх. №1 - „Фейзал” ЕООД 

          Участникът - „Фейзал” ЕООД, е подал заявление за участие за Обект №1 и Обект №2. 

          След преглед на съдържанието на плика с офертата, комисията установи, че се съдържат 

всички изискуеми документи съгласно тръжните условия за Обект №1 и Обект №2.  

          Има два плика с надпис „Ценово предложение” за Обект №1 и Обект №2. 

          Комисията единодушно реши: 

          ДОПУСКА участник с вх.№1 „Фейзал” ЕООД, до по – нататъшно участие в търга за Обект 

№1 и Обект №2. 
 

 

Участник с вх. №2 - „Сар Груп” ООД 

          Участникът - „Сар Груп” ООД, е подал заявление за участие за Обект №1 и Обект №2.  

          След преглед на съдържанието на плика с офертата, комисията установи, че се съдържат 

всички изискуеми документи съгласно тръжните условия за Обект №1 и Обект №2. 

          Има два плика с надпис „Ценово предложение” за Обект №1 и Обект №2. 

          Комисията единодушно реши: 

ДОПУСКА участник с вх.№2 - „Сар Груп” ООД, до по – нататъшно участие в търга за Обект №1 

и Обект №2. 

 

Участник с вх. №3 - „Хавале” ООД 

          Участникът - „Хавале” ООД, е подал заявление за участие за Обект №1 и Обект №2.  

          След преглед на съдържанието на плика с офертата, комисията установи, че се съдържат 

всички изискуеми документи съгласно тръжните условия за Обект №1 и Обект №2. 

          Има два плика с надпис „Ценово предложение” за Обект №1 и Обект №2. 

          Комисията единодушно реши: 

ДОПУСКА участник с вх.№3 - „Хавале” ООД, до по – нататъшно участие в търга за Обект №1 и 

Обект №2. 

 

ІІ. Комисията пристъпи към ВТОРИ ЕТАП НА ТЪРГА - отваряне на ценовите предложения 

на допуснатите участници и класиране на участниците по критерий предложена най-висока 

цена: 
  

 За обект №1 с начална цена 38 840.00 лв. без ДДС: 

  

При преглед на ценовите предложения на допуснатите участници беше установено, че двамата 

участника - „Сар Груп” ООД и „Хавале” ООД, са предложили една и съща цена, а именно - 

38 840.00 лв. и на основание чл. 22, ал. 15, т. 2 от НУРВИДГТ беше извършено следното 

класиране: 

 

І-во място: „Фейзал” ЕООД, с предложена от участника цена 38 950.00 лв./тридесет и осем 

хиляди деветстотин и петдесет лева и нула стотинки/ без ДДС. 

ІІ-ро място: „Сар Груп” ООД, с предложена от участника цена 38 840.00 лв./тридесет и осем 

хиляди осемстотин и четиридесет лева и нула стотинки/ без ДДС. 
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 За обект №2 с начална цена 28 866.00 лв. без ДДС: 

 

При преглед на ценовите предложения на допуснатите участници беше установено, че двамата 

участника - „Фейзал” ЕООД и „Хавале” ООД, са предложили една и съща цена, а именно - 28 

866.00 лв и на основание чл. 22, ал. 15, т. 2 от НУРВИДГТ беше извършено следното класиране: 

 

І-во място: „Сар Груп” ООД, с предложена от участника цена 28 900.00 лв./двадесет и осем 

хиляди и деветстотин лева и нула стотинки/ без ДДС. 

ІІ-ро място: „Фейзал” ЕООД, с предложена от участника цена 28 866.00 лв./двадесет и осем 

хиляди осемстотин шейсет и шест лева и нула стотинки/ без ДДС. 

 

 

 Настоящия протокол се състави на основание чл.22, ал.19 от Наредбата и се предава за 

утвърждаване на Кмета на Община Сърница, заедно с цялата документация, събрана в хода на 

провеждане на търг с тайно надаване за продажба на стояща дървесина  на корен от горска 

територия – общинска собственост, обособена в Обект №1 и Обект №2. 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател на комисията:......................./п*/............................/    инж. Илия Костянев / 

 

Членове:                                 1..................../п*/........................../ Айтен Туджар / 

                                                

                                                2..................../п*/........................./ Халил Туджар / 

 

                                                3..................../п*/.........................../ Аки Кисьов / 

 

                                                4...................../п*/.........................../ Исмаил Църенски / 

 

 

 

 

Предал протокола:                                                                              Приел протокола:                                                    

Дата: 17.08.2021г.                                                                               Дата: 17.08.2021г. 

                      

Председател:......./п*/....                                              Кмет на Община Сърница:……/п*/….                        

     / инж.Илия Костянев /                                                                                 / Неби Бозов/ 

 

 

 
/п*/ Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно ЗЗЛД 
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