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     ПРОТОКОЛ № 2 

На 10.01.2023 г., в административната сграда на ЦУ на СЗДП ДП – Враца, се 

състави протокол № 2, който удостоверява, че в административната сграда на Централно 

управление на „Северозападно държавно предприятие“ ДП с адрес: гр. Враца, бул. 

„Христо Ботев“ № 2, ет. 2, е заседавала комисия, назначена със заповед № РД 13-

95/19.09.2022 г. на директора на СЗДП ДП - Враца, в следния състав: 

 

Председател: инж. Атанас Златков – заместник - директор в СЗДП ДП; 

Членове:       1. инж. Кристина Комитска – експерт в СЗДП ДП; 

2. инж. Ивайло Ангелов – началник отдел в СЗДП ДП; 

3. Мария Николова – главен счетоводител в СЗДП ДП; 

4. Светлана Монова – юрисконсулт в СЗДП ДП; 

5. Петрана Петрова – юрисконсулт в СЗДП ДП; 

6. Тошко Брайков – юрисконсулт в СЗДП ДП; 

7. Искра Ангелова – технически секретар в СЗДП ДП; 

 

се събра да разгледа и сравни предложените от заявителите цени, изчислени за 1 

дка и цените от оценките, предоставени от независими оценители, изчислени също за 1 

дка. След запознаване с цените, Комисията класира заявленията за закупуване на 

поземлените 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 49-153/27.05.2022 г. на министъра на земеделието, 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 Списък на 

допуснатите и класирани на втори етап поземлени имоти – СЗДП ДП към протокола, а 

резултатите на кандидатите, предложили по-висока цена от оценката на оценителя и не 

участвали в класирането от втория етап, са отразени в Списък на имотите, за които е 

предложена по-висока продажна цена от направената оценка на поземлени имоти и не 

участващи в класирането на втори етап, към протокола. 

Забележка: За посочените имоти от № 1 до № 72 вкл., заявителите ще бъдат 

писмено уведомени и поканени за сключване на договорите за покупко-продажба.  

Комисията приключи втория етап от процедурата за закупуване на горски 

територии на 10.01.2023 г. с предаване на протокола от дейността си на Директора на 

СЗДП ДП – Враца и в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 2 от Правилата, 

резултатите от класирането на втория етап се публикуват на интернет страницата на 

СЗДП ДП – гр. Враца. 

При публикуването на класирането е посочена информация идентифицираща 

имотите без личните данни на заявителите. 

 

КОМИСИЯ:  

 
Председател: ……/п/…….                                                                                4………/п/……….. 

      /инж. Атанас Златков/      /Светлана Монова / 

                  

Членове: 1………/п/……                                                                                   5………/п/………. 

  / инж. Кристина Комитска /     / Петрана Петрова / 

 

   2………/п/………...                                                                            6………/п/………… 

   / инж. Ивайло Ангелов /                                                                      / Тошко Брайков / 

 

   3………/п/………..                                                                             7………/п/…………. 

    / Мария Николова /                                                                              / Искра Ангелова/ 

 


