РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив

Утвърдил……….…/П/…………
Велина Панчева – директор на
Областна дирекция „Земеделие“Пловдив

/11.02.2020г./
Протокол
Днес на 06.02.2020г., в 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена
със Заповед № РД-07-20/05.02.2020г. на директора на ОД “Земеделие“-Пловдив,
която има за задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по покана изх.
№ФСД-22-2/21.01.2020г. на Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив за избор на
независим оценител.
Комисията заседава в определения със Заповед № № РД-07-20/05.02.2020г. на
Директора на ОД “земеделие“ - Пловдив състав, а именно:
Председател: 1. Хайрие Шакир – главен юрисконсулт в дирекция „АПФСДЧР“ при
Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив;;
Членове:
2. Антония Кънчева – старши експерт в общинска служба по земеделие Родопи при Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив;
3. Боряна Скочева – главен експерт в ГД „АР“ при Областна дирекция
„Земеделие“-Пловдив;
В деловодството на Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив е постъпила един
брой оферта от независим оценител заведена с вх.№ №ФСД-22-2-1/31.01.2020г.
1. Комисията разгледа и оцени постъпилата оферта по критерий най-ниска
предложена цена за 1 брой оценка за недвижим имот и минимален срок за
изготвянето й, както следва:

1.1. Оферта с вх.№ №ФСД-22-2-1/31.01.2020г. е подадена от Цветанка Ковачева,
която отговаря на предварителните условия. Същата предлага цена за 1 бр. оценка
на недвижим имот – 100.00 лв. /сто лева/ и срок за изпълнение 5 /пет/ работни дни.

гр. Пловдив 4000, бул. "Марица" № 122
Тел: (+359) 32/ 634 022, Факс: (+359) 32/ 628 730,
e-mail: odzg_plovdiv@abv.bg

2. Комисията класира, както следва:
На 1 /първо/ място офертата на Цветанка Ковачева, с предложена цена за 1
бр. оценка на недвижим имот – 100.00 лв. /сто лева/ и срок за изпълнение 5 /пет/
работни дни.
На основание направеното класиране комисията единодушно:

РЕШИ:
1.

Да предложи на Директора на ОД “Земеделие“ – Пловдив да сключи договор с
Цветанка Ковачева за изготвяне на пазарна оценка за земите по чл.56е, ал.1 от
ППЗСПЗЗ, независим оценител на недвижими имоти, като единствен участник.

Председател: …………/п/………….
Хайрие Шакир
Главен юрисконсулт в Д“АПФСДЧР“

Членове:
2. Антония Кънчева ………/п/………………
Старши експерт в ОСЗ - Родопи
3. Боряна Скочева ………/п/……………
Главен експерт в ГД „АР“

