
 

УТВЪРДИЛ: …………. (П) 
Д-Р КОСТАДИН КОЕВ 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД                                                                                                                                          
(Подпис: Атанас Палигоров 

Зам.-кмет на община Велинград 

Оправомощен със Заповед  
№ 965 от 15.07.2019г. 
на Кмета на Община Велинград) 
 

П Р О Т О К О Л  
Вх. № 92-00/2509 от 22.07.2019г. 

 

 

 

На 18.07.2019 г., комисия назначена със заповед №972 от 17.07.2019г. на Кмета на 
Община Велинград, в състав:                                    
                  Председател :Светла Томова  -зам. кмет на Община Велинград 

                  Секретар: Алекс Бошнаков – Главен специалист в отдел „ИБКТ” 

                  Юрист: Натали Видаркинска – Директор дирекция „АДУС“ 

                   Членове:  1. Манчо Алендаров – Общински съветник 

                                     2. Боян Бозьов - Общински съветник 

                                     3. Никола Делиев - Общински съветник 

                                     4. Богдана Пашева - Общински съветник 

                   Резервни членове:  
                   Председател: Атанас Палигоров - Зам.Кмет на Община Велинград 

                   Секретар: Борислав Чинков – Главен експерт към отдел „УСНРОПЗ“ 

                   Юрист: Надежда Стефанова – юрисконсулт към отдел „УСНРОПЗ“ 

                                       Али Мареков – Общински съветник 

                                       Любомир Перчинков - Общински съветник 

 

се събра на заседание в 10:00 ч. в малката заседателна зала на Община Велинград да 
проведе търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина 
на корен в обект № 2019-1 от горска територия собственост на Община Велинград – гр. 
Велинград.  
 

Депозирана е една Оферта за обекта, както следва: 
 

1. „ТИТ – ТЕТИМОВ” ЕООД, с вх.№ 53-00/1039 от 17.07.2019г. – 09:24 ч. 
 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Наредбата 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 (Наредбата). 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации, съгласно 
разпоредбите на чл. 60, ал. 5 от Наредбата. 

 

I. Пристъпи се към първи етап на търга – отваряне и разглеждане на депозираното 
предложение. 

 



1. Комисията констатира, че участникът „ТИТ – ТЕТИМОВ” ЕООД е 
представил всички изискуеми документи съгласно приложена таблица към протокола. 
В тази връзка комисията реши да допусне участника до следващия етап на търга. 

 

II. Пристъпи се към втори етап на търга. 

2. Председателят на комисията обяви ясно обекта на търга № 2019-1 и 
началната цена в размер на 8013,61 лв. /осем хиляди и тринадесет лева и 61ст./лв. без 
ДДС за общо количество дървесина  229.00  куб.м. и стъпката за наддаване в размер на 
240,41 лв./ двеста и четиридесет лв.  и 41 ст./. 

3. Началната цена в размер на 8013,61 лв. /осем хиляди и тринадесет лева 
и 61ст./лв. без ДДС бе потвърдена от единствения участник в търга с явно наддаване. 

4. На основание чл. 63, ал. 2 от (Наредбата) за спечелил търга с явно 
наддаване е обявен „ТИТ – ТЕТИМОВ” ЕООД с потвърдена начална цена от 8013,61 

лв. /осем хиляди и тринадесет лева и 61ст./лв. без ДДС. 

5. Комисията представя протокола в срок на продавача – Кмета на община 
Велинград, на основание чл. 61 ал. 14 от (Наредбата), в едно с цялата документация, 
събрана в хода на провеждането му за утвърждаване. 

6. Комисията предлага на продавача – Кмета на община Велинград да 
сключи договор със спечелилия търга с явно наддаване участник, а именно „ТИТ – 

ТЕТИМОВ” ЕООД, ЕИК 200602184, седалище и адрес на управление: гр. 
Велинград, ул. „Крупская” № 13, представлявано от управителя Илиян Томов 
Тетимов. 

7. Комисията завърши работата си в 10:30 ч. и настоящият протокол се 
състави в два еднообразни екземпляра, всеки състоящ се от две страници. 

Приложение: Таблица. 
 

Комисия : 
Председател…………….(П) 
 

Секретар………………..(П) 
 

Юрист…………………..(П) 
 

Членове : 
 

1 Манчо Алендаров ………………...(П)     

 

2 Боян Бозьов …………….………….(П) 
        

3 Никола Делиев…………………….(П) 
 

4 Богдана Пашева……………………(П) 
 

 

 

 

 Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия 
регламент за защита на личните данни (регламент (ЕС) 2016/679) и на 
основание чл. 45 от ЗЗЛД. 

 


