УТВЪРДИЛ:................/п/..................
ДИЯНА РУСКОВА
ДИРЕКТОР
НА
ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ
Днес на 09.03.2021 г., в 14,00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед
№РД-04-47/09.03.2021 г. на директора на ОД“Земеделие“-гр.Ловеч в състав:
Председател: инж.Мария Димитрова – главен секретар на ОД“Земеделие“-Ловеч
Членове:
1. Радостина Нейкова –главен юрисконсулт в ОДЗ-Ловеч
2. Росица Атанасова –главен експерт Д“АПФСДЧР“ в ОДЗ-Ловеч
3. Юлиана Петкова –главен счетоводител в ОДЗ-Ловеч
4. Галина Вълова – главен експерт ГД“АР“ в ОДЗ-Ловеч
със задача да разгледа, оцени и класира подадените в срок до 01.03.2021 г. оферти по
покана изх.№РД-12-02-215/16.02.2021 г. на ОД“Земеделие“-гр.Ловеч за избор на оценители на
земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и
притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни
насаждения за изготвяне на пазарни оценки на земите по чл.105 от ППЗСПЗЗ.
В деловодството на Областна дирекция „Земеделие“ – гр.Ловеч е постъпила 1 брой оферта
от независим оценител, която е заведена с вх.№РД-12-02-215-1/24.02.2021 г.
Подадената оферта отговаря на изискванията, посочени в покана изх.№РД-12-02215/16.02.2021 г. на ОД“Земеделие“-гр.Ловеч.
1. Комисията разгледа и оцени постъпилата оферта по критерий най-ниска предложена
цена за 1 брой оценка на недвижим имот и минимален срок за изготвянето й, както следва:
1.1 Оферта с вх.№ РД-12-02-215-1/24.02.2021 г. е подадена в 15,34 часа от Жени Георгиева
Йочкова.
Същата предлага цена за 1 брой оценка на недвижим имот – 50,00 лв. /петдесет лева/ и
срок за изпълнение 3 /три/ дни от представяне на необходимите изходни материали.
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Да предложи на Директора на ОД“Земеделие“-гр.Ловеч да сключи договор с Жени
Георгиева Йочкова за изготвяне на пазарна оценка на земите по чл.105 от ППЗСПЗЗ,
независим оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на
независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на
земеделски земи и трайни насаждения, като участник предложил най-ниска цена за 1 брой
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оценка на недвижим имот – 50,00 лв. /петдесет лева/ и най-кратък срок за изпълнение – 3
/три/ дни от представяне на необходимите изходни материали.
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