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                                               П Р О Т О К О Л  
 

 

        Днес 30.07.2020 г. в с.Чупрене точно в 10:00 часа се събра комисия,назначена със Заповед 

№257от 27.07.2020 г.на Кмета на Община Чупрене.,в състав: 

 

     Председател:    адв.Иван Иванов                   юрист консулт 

     Секретар:          Мирослав Милков                лесничей 

     Членове:         1.Нели Милошевска                ИТ специалист 

                               2.Даниела Ковачева                 счетоводител 

                               3.Ивайло Иванов                      главен специалист ГСУ 

  

         За преглед на необходимите документи по т.8 от Заповед №243 от 10.07.2020 г. на Кмета на 

Община Чупрене на класираният на първо място „Арсов-90“ЕООД,БУЛСТАТ 111583719,със 

седалище  и адрес  на  управление:  с.Митровци, ул.“Първа“№2,с управител Иван Арсов 

Марков,ЕГН : 3101203300.Представляван от Иван Божидаров Орлов-упълномощен представител 

за което представя ксерокопие на пълномощно за продажба на стояща дървесина на корен за обект 

№20001,отдел 87 подотдел „в“,“з“;отдел 88 подотдел „н“,в землището на с.Горни Лом,Община 

Чупрене ,с достигната цена на асортимента /обекта 166741,55/сто шестдесет и шест хиляди 

седемстотин четиридесет и един лев и петдесет и пет стотинки/ без ДДС. 

 

 

         Председателят на комисията обяви,че документите се намират в непрозрачен плик,надлежно 

запечатан,надписан и оформен плик,който показва на комисията и участника.Председателят 

разпечата плика,извади и прочете на глас намерените в него документи,като обяви,че според него 

са представени всички необходими и изискуеми документи за спечелване на участника в 

процедурата.Председателят предостави пакета документи на всеки един от членовете на 

комисията поотделно за преглед и становище по допускането на участника .Членовете на 

комисията,след като прегледаха подадените документи,взеха следните становища: 

 

         Секретар:        Мирослав Милков                    лесничей 

 

Намирам,че са подадени всички необходими и изискуеми документи на спечелил участника и с 

подписа си давам становище,че участника следва да бъде обявен за спечелил. 

 

 

 

 



 

      Членове:              1.Нели Милошевска                 ИТ специалист 

 

Намирам ,че са  подадени всички необходими и изискуеми документи на спечелил участника и с 

подписа си давам становище,че участника следва да бъде обявен за спечелил. 

 

                                    2.Даниела Ковачева                 счетоводител 

 

Намирам,че са подадени всички необходими и изискуеми документи на спечелил участника и с 

подписа си давам становище,че участника следва да бъде обявен за спечелил. 

 

                                    3.Ивайло Иванов                      главен специалист ГСУ 

 

Намирам,че са подадени всички необходими и изискуеми документи на спечелил участника и с 

подписа си давам становище,че участника следва да бъде обявен за спечелил. 

 

 

        Комисията предоставя на Възложителя настоящият протокол за издаване на заповед за 

спечелил процедурата участник. 

        Заседанието бе закрито. 

        Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра,един за Община Чупрене и 

един за участника в процедурата. 

 

 

                                                               КОМИСИЯ: 

 

Председател:                                                                                     Членове:  1. 

 

Секретар:                                                                                                             2. 

 

                                                                                                                              3. 

 


