
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ”

ПРОТОКОЛ

Днес. 16.03.2023 г. тта осттоваттие Заповед М.- 148/13.03.2023 г. на Кмета тта Община
Сунгурларе. в 1 1:30 часа. в административтьтага сграда тта Община Суттгурларе. се събра
комисия в състав:
ПРЕДСНДАПЗЛ: [Олиян Милушев - юрисконсулт при Община Суттгурларе
СЕКРЕТАР: иттж. Николай Делев- лесовъд ттртт Община Сунгурларе
Член: Дочка Тепева- икономист. оттсратор "ВД" ттри отдел ..ОГТ “ при Община
Сунгурларе

и проведе заседание за проверка редовността и съответствието на представените
документи от участника. оттределен със заповед М: 141/09.03.2023 г. на Кмета на Община
Суттгурларе за изпълнител на дейността„Маркнратте на дървесина тта територията на
Община Сунгурларе“ - Обект 2302, в отдели/подотдели: 110111, 1017е, 10310, 1225и,
1276д, 1277г,д, 1291н, 99с, 134л,135к,п,137а,д,232в,233в,265г,250в,243д,244б,е,1185в.
11861",1209в,д1291и,!297а, 137". обяветт със заповед Мз 91/15.02.2()23 г. на Кмета на
Община Суттгурларе.

Съгласно входящия регистър тта деловщсгвото на Община Сунгурларе определения за
куттувач участник е ттодгст изискуемите документи. както следва:
..Д-Грийн Лес“ ЕООД - за обект На 2301- с вх. М 26-00-161/13.03.2023 г.- 14.43 часа
На заседанието тта комисията 1115 ттрисъсгва представител на кандидата.

Комисията пристъпи към проверка тта рсдовттостта и съответствието на документите.
представени от ..Д-Грттйи Лес“ ЕООД и констатира следното:
Участникът е ттрсдставил всички изискуеми докуметтти. съгласно чл. 35. ал. 5 от
наредбата и т. 5 от заповед Ма 142/09.03.2()23 г.(заповедта за класиране и обявяване тта

купувач) тта Кмета тта Обтпина Сунгурларе. в 5=дпевпия срок. съгласно разпоредбите тта

чл. 23. ал. 6 от Наредба за условията и реда за възлатапе изпълнеттието на дейности в

горските територии , държавтта и общиттска собственост. и за ползването на дървесина и

ттедървестти горски продукти. а именно:
- документи. доказващи обстоятелствата за кадрова обезттечеиост. които е декларирал.
- свидетелство за съдимост тта физическото лице. което представляват търговеца
оттределен за купувач
- Справка от НАП за липса на парични задължения към държавата. установени е влязъл в

сила акт тта компетентендържавен орган

ДОКУМСНТИТС СЪ! ПРСДСТЦВСНИ като заверени ОТ участника КОНИЯ.

Комисията предтага тта Кмета на Община Сунгурларе да склточи договор за дейността:
„Маркиране тта дървесина тта територията тта Община Сунгурларе“ - Обект 2302, в
отдели/ттодотдслтт: 110111, 1017е, 10310, 1225", 127611, 1277т*,д, 1291", 99с,
134л,135к,п,137а.,д,232в,233в,265т",250в,243д,244б,е,1185в, 11861*.1209н,д1291и,!297а.
137", на територията тта Обтпитта Сунгурларе. с Д-ГрийттЛес“ ЕООД

Настоящият протокол съдържа 2 ((те) страница. подписа се от комисията и се ттредаде за

утвърждаване от Кмета тта Обтпнтта Суттгурларс.



Екзсмнляр ОТ „ВХОЛЯЩИЯ |)СГИСГьр” е приложен КЪМ ПДСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ И С

ПСРЪПДСЛНЗ ЧЗСТ ОТ ПСГО.
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