
 

ПРОТОКОЛ  
№1.1. /09.11.2021 год. 

 
     на основание чл.26, ал.4, изр. второ 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 относно дейността на комисията по 
разглеждане на офертите и провеждане на договаряне по реда на чл.25 и 26 от Наредбата с 
кандидата ЕТ „КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“, допуснат до втори етап на процедурата 
 
За Обект №1 с предмет: „Механизирано почистване на площта от издънки и храсти, 
изораване на дълбочина 30-35см и дисковане на площите в отд. 74-1, 183-3, 191-2, 233-4, 
314-1 и отваряне на дупки с тракторен свредел в отд. 74-1“ 

 
       Наименование на участника, с който се провеждат преговорите г-жа Юмюгюл Алиева 
Ферадова - управител на ЕТ „КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“ с. Славяново, общ. Попово. 
       На 09 ноември 2021 г. от 10:30 часа в заседателна зала на ТП ДЛС „Черни Лом“ се събра 
комисия, назначена със Заповед № 313 от 09.11.2021 год. на вр. изп. дл. Директор на ТП ДЛС 
„Черни Лом” гр. Попово в изпълнение на т. 1 от протоколно решение № 1 на протокол №1 от 
09.11.2021 г. в състав: 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Радостина Иванова -  спец. лесовъдство на ТП ДЛС ''Черни Лом''  
       ЧЛЕНОВЕ:    1. Ралица Тодорова - юрисконсулт при ТП ДЛС ,,Черни Лом ''                  
                              2. Юлиан Илиев – зам. гл. счетоводител  при ТП ДЛС ,,Черни Лом''    
        
       със задача: да проведе преговори с поканеният участник в процедурата чрез договаряне с 
предмет: „Извършване на механизирано почистване на площи за залесяване и 
механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски насаждения, разположени в 
горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“. 
       В залата присъстваха всички членове на комисията и представителя на ЕТ „КАДИРОВ – 
ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“ с подадена оферта за участие, която е вписана в Регистъра за получени 
оферти като кандидат № 1, вх.№ 3541 от 05.11.2021г., час на постъпване : 11:30 часа. 
       Председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатания плик, съдържащ 
ценовата оферта на кандидат №1 ЕТ „КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“ за ОБЕКТ №1. 
Комисията след отваряне на плик „ Ценово предложение“ за Обект №1 установи следното: 
 

 

 

Обект 
№ 

Вид на дейността 

 
 

Отдел, 

подотдел 
Мярка Количество 

 

Срок за 

изпълнение 

 

Предлагана цена в лева 

без вкл. ДДС 

1 

Механизирано почистване на площта 

от издънки и храсти 

74-1 
дка 6 15.11.2021г. Х 

Механизирано почистване на площта 

от издънки и храсти 

183-3 
дка 8 30.12.2021г. 

Х 

Механизирано почистване на площта 

от издънки и храсти 

191-2 
дка 4 30.12.2021г. 

Х 

Механизирано почистване на площта 

от издънки и храсти 

233-4 
дка 11 30.12.2021г. 

Х 

Механизирано почистване на площта 

от издънки и храсти 

314-1 
дка 12 30.12.2021г 

Х 

Изораване на дълбочина 30-35см и 

дисковане на площта 

74-1 
дка 6 15.11.2021г 

Х 

Изораване на дълбочина 30-35см и 

дисковане на площта 

183-3 
дка 8 30.12.2021г 

Х 



Изораване на дълбочина 30-35см и 

дисковане на площта 

191-2 
дка 4 30.12.2021г 

Х 

Изораване на дълбочина 30-35см и 

дисковане на площта 

233-4 
дка 11 30.12.2021г 

Х 

Изораване на дълбочина 30-35см и 

дисковане на площта 

314-1 
дка 12 30.12.2021г 

Х 

Отваряне на дупки с тракторен свредел 

80/80 

74-1 
100бр. 5 15.11.2021г. 

Х 

Предлагана обща крайна цена в лв. без вкл.ДДС 

за обект № 1: 
х х х 4520.00 лв. 

 
     Участникът потвърди пред комисията параметрите на подадената от него ценова оферта за 
обект №1.  
     Комисията пристъпи към провеждане на преговори с кандидат №1, придържайки се към 
изискванията на процедурата и структурата на проекта на договора, определени в 
документацията за участие. Комисията пристъпи към провеждане на преговори с участника 
относно параметрите на първоначалното му предложение, като му напомни, че съгласно 
условията за провеждане на процедурата има право еднократно да подобри в полза на ТП 
ДЛС «Черни Лом» гр. Попово показателите за оценка по първоначалната си оферта.           
Въпроси и отговори: 
 1.“Бихте ли намалили предлаганата обща крайна цена за извършване на 
посочената дейност за обект №1 ?“ 
        На отправеният въпрос от страна на комисията, участника ЕТ „КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ 
АЛИЕВА“ отговори отрицателно, като потвърди общата цена в представеното от него ценово 
предложение, което окончателно и не подлежи на промяна. 
 2. „Предложения за промяна на клаузи в проекта на договор ?“ 
        На отправения въпрос от страна на комисията, дали участника има предложения за 
промяна на клаузи в проекта на договора, същия отговори, че така приложеният проект на 
договор го удовлетворява със своите клаузи. 
         Преговорите с участника приключиха в 10:43 ч. на 09.11.2021г. 
         Настоящият протокол представлява неразделна част от документацията на процедурата. 
        Протоколът се изготви в 1 (един) екземпляр и съдържа две страници. 
 
 

К О М И С И Я :  
 
Председател: инж.Радостина Иванова ……чл.59 от ЗЗЛД….. 
 
Членове: 1.Ралица Тодорова…чл.59 от ЗЗЛД…. 

 
           2.Юлиан Илиев ……чл.59 от ЗЗЛД…. 

  
            

У Ч А С Т Н И К     В     П Р Е Г О В О Р И Т Е : 
 

Юмюгюл Алиева Ферадова  ……чл.59 от ЗЗЛД…. 

              управител на ЕТ „КАДИРОВ – ЮМЮГЮЛ АЛИЕВА“ с. Славяново 


