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                                               П Р О Т О К О Л  
 

 

        Днес 14.09.2022 г. в с.Чупрене точно в 11:00 часа се събра комисия, назначена със Заповед 

№316 от 23.08.2022 г.на Кмета на Община Чупрене.,в състав: 

 

Председател:    адв. Камелия Бакалеева      юрист на община Чупрене 

Секретар:         Мирослав Милков                лесничей в община Чупрене    

Членове:           1. Мирослав Савов               специалист „Общинска собственост“  

                           2. Даниела Ковачева            счетоводител в община Чупрене 

                           3. Венислава Йолкичова      специалист „Инвестиционна политика” 

 

         За преглед на необходимите документи по т.8 от Заповед №325 от 25.08.2022 г. на Кмета на 

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

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

ЕГН :8907186580, за продажба на стояща дървесина на корен за обект №2/22,отдел 77 подотдел 

„г“ и “д“  в землището на с.Горни Лом,Община Чупрене ,с достигната цена на асортимента /обекта 

174992,00/сто седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и два лева/ 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.Мирослав Савов                 специалист „Общинска собственост“  
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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. Венислава Йолкичова      специалист „Инвестиционна политика” 

 

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 сключване  на договор със 

спечелилия 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. 

 


