МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН
8800 Сливен, ул.”Орешака” № 15 а,

тел. 044/62 29 21, факс 044/62.20 77

ПРОТОКОЛ №2
Днес 23.08.2021 г. в изпълнение на Заповед № РД-10-85/19.05.2021 г.
на Директора на ЮИДП-Сливен комисия в състав:
Председател: инж. Симеон Симеонов – н-к отдел „ОДКС“ в ЦУ на
ЮИДП ДП Сливен;
Зам. Председател: Галина Попова - н-к отдел „ПДАОЧР“ в ЦУ на
ЮИДП ДП Сливен;
ЧЛЕНОВЕ:
1.инж. Мариана Кушкиева – експерт отдел „Възобновяване на Горите и
ПП“ в ЦУ на ЮИДП ДП Сливен;
2.инж. Диана Стефанова - н-к отдел „ВО и маркетинг“ в ЦУ на ЮИДП ДП
Сливен;
3.Светлана Драгиева – юрисконсулт в ЦУ на ЮИДП ДП Сливен;
4.Исмаил Куванджъ – юрисконсулт в ЦУ на ЮИДП ДП Сливен;
Се събра на заседание от 15.00 ч. със задача: Да разгледа и сравни
предложените от заявителите цени, изчислени на 1 дка и цените от
оценките, предоставени от независими оценители, изчислени също на 1
дка.
След разглеждането на документите Комисията класира на Втори
етап от правилата заявленията за закупуване на поземлени имоти,
находящи се в горски територии, при спазване на чл.19 от Правилата за
закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от
ЗГ, приложение към Заповед №РД-49-31/01.02.2021 г. на Министъра на
земеделието, храните и горите, по критерия „икономически най-изгодно
ценово предложение“. Комисията класира предложените за закупуване
горски територии като резултатите за класираните кандидати от втория
етап са отразени в Приложение №1 към протокола.
В Приложение №2 са отразени некласираните за закупуване на
втория етап имоти, в които кандидатите са предложили по-висока цена от
оценката на оценителя.
Забележка: За посочените имоти от №1 до №45 вкл., заявителите
ще бъдат писмено уведомени и поканени за сключване на договорите
за покупко-продажба, според предвидения финансов ресурс на
„Югоизточното държавно предприятие ДП от 180 000 лв (сто и
осемдесет хиляди лева).
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В случай, че след сключването на договорите по чл.21 определените
във финансовия план на ЮИДП за съответната година средства за
закупуване на горски имоти не са усвоени, ще се пристъпи към третия етап
от процедурата.
Комисията приключи втория етап от процедурата за закупуване на горски
територии на 23.08.2021 г. с предаване на протокола от дейността си на
Директора на ЮИДП ДП – Сливен.
Комисията възлага на своя председател да предприеме действия за
публикуване на протокола на интернет страницата на предприятието, в 3дневен срок от съставянето му.
При публикуването на класирането е посочена информация
идентифицираща имотите бе личните данни на заявителите.
КОМИСИЯ:
Председател: ………......п.…………………
инж. Симеон Симеонов
зам. председател: ……….......п…………………
Галина Попова
Членове:
1.: ……….......п…………………

инж. Мариана Кушкиева
2.: ……….......п…………………
инж. Диана Стефанова
3.: ………......п.…………………
Светлана Драгиева
4.: ……….......п…………………
Исмаил Куванджъ
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