ДГС Стара река - Кипилово

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” СЛИВЕНДП
TП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА РЕКА-КИПИЛОВО”
 с.Стара река; ул. “Съби Димитров” № 01,  04552/2161;

е-mail: dl_starareka@abv.bg

Вх. № ОД-03-80/ 14.03.2022 г.
УТВЪРДИЛ:………/п/*/п/*…..……
Директор ТП „ДГС Стара река- Кипилово ”
/ инж. Къньо Стоянов/
*Заличено съгласно регламент (EC) 2016/679

ПРОТОКОЛ
За разглеждане и проверка редовността на представените документи за сключване на
договор по реда на чл. 35, ал. 5 от„Наредбата за условията и реда за възлагане на
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и ползването на
дървесина и недървесни горски продукти” (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.),
наричана на краткост „Наредба” на класираните участници в открит конкурс за
възлагане на добив на дървесина по сортименти от годишен план за ползване на
дървесина от горите от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара рекаКипилово”, открит със Заповед № ОД-03-35/15.02.2022г. на Директора на ТП „ДГС
Стара река-Кипилово”, по реда на
пр. основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата.
Днес, 14.03.2022г. в административната сграда на ТП „ДГС Стара рекаКипилово” комисията определена със заповед № ОД-03-78от 14.03.2022г. на Директора
на ТП „ДГС Стара река- Кипилово” в следния състав:
Комисия в състав:
Председател:
Инж. Панайот Желев – зам. директор в ТП „ДГС Стара река - Кипилово”
Членове:
1. Христо Христов– пом. лесничей в ТП „ДГС Стара река- Кипилово”
2. Ваня Русева – пом. лесничей в ТП „ДГС Стара река – Кипилово ”
3. Елица Щилиянова – ЗАС в ТП „ДГС Стара река- Кипилово ”
4. Борислав Павлов – юрист в ТП „ДГС Стара река- Кипилово”
се събра на заседание в 10:30часа в административната сграда на ТП „ДГС Стара
река- Кипилово за разглеждане и проверка редовността на представените документи за
сключване на договор по реда на чл. 35, ал. 5 от „Наредбата за условията и реда за
възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и
ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29
Март 2019г.)
Комисията заседава в законен състав.
Комисията установи, че необходимите документи по чл. 35, ал. 5 от „Наредбата“
са представени в срок.
За обект № 2209; в териториалният обхват на ТП ‚ДГС Стара река- Кипилово“
участник „Булфорест 2012” ООД с ЕИК 201868731 е представил следните документи:

1. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори
2. Свидетелство за съдимост
3. Документи доказващи обстоятелствата за кадрова и техническа
обезпеченост, които е декларирал
4. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие в гаранция за
изпълнение.
5. Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на обстоятелства в
раздел ликвидация и несъстоятелност.
6. Удостоверение от НАП за липса на задължения
7. Удостоверение от ЮИДП ДП за липса на задължения.
За обект № 2210 в териториалният обхват на ТП ‚ДГС Стара река- Кипилово“
участник „ЛОВТУР“ ЕООД с ЕИК 206207132 е представил следните документи:
8. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори
9. Свидетелство за съдимост
10. Документи доказващи обстоятелствата за кадрова и техническа
обезпеченост, които е декларирал
11. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие в гаранция за
изпълнение.
12. Удостоверение от Агенцията по вписванията за липса на обстоятелства в
раздел ликвидация и несъстоятелност.
13. Удостоверение от НАП за липса на задължения
14. Удостоверение от ЮИДП ДП за липса на задължения.
Представените документи са валидни към датата на разглеждането.
Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, поради
което предлага на Директора на ТП ‚ДГС Стара река- Кипилово“ да се сключи договор
с избрания участник.
С това публичната работа на комисията приключи и се пристъпи към изготвяне на
настоящия протокол, който се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.
Комисията завърши своята работа, след като обобщи резултатите и предава цялата
документация по своята работа на Възложителя за утвърждения на 14.03.2022г.
Комисия:
Председател: Панайот Желев – ………/п/*………….
Членове:
1. Христо Христов-…………/п/*……….
2. Ваня Русева–………………/п/*……….
3. Елица Щилиянова –………../п/* ………..
4. Борислав Павлов –………../п/*….……
*Заличено съгласно регламент (EC) 2016/679

