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Вътр.ОД-03-59/19.05.2022г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ , 

        Директор : заличено 

         / инж. Г. Гагов/ 

        Дата : 19.05.2022г. 

 

ПРОТОКОЛ 
              Днес, 19. 05. 2022год., Комисия, назначена със Заповед № РД 10-87/19. 05. 2022год. на 

Директора на ТП „ ДЛС Ропотамо” в състав : 

Председател: инж. Любомир Пашкулев-зам.директор 

Членове: Антония Иванова-счетоводител 

                 Мария Томова-юрисконсулт 

се събра, за да разгледа представените от «Рич 44»ЕООД документи за сключване на договори 

за обект 2211. 

 

На комисията бяха представени следните документи: 

Заявление, вх.№ ОД-03-58/18. 05. 2022год., подадено от участника, с приложени към него 

комплект документи за всеки един от обектите: 

След като бяха разгледани, комисята установи наличието на следните документи: 

1. Удостоверение за липса на задълженията към Държавата/от ТП на НАП, офис Бургас/; 

2. Свидетелство за съдимост на управителя; 

3. Декларация за липса на задължения към ЮИДП 

Посочените по-долу документи: 

1.Свидетелство за регистрация на 5 моторни триони, ведно с талони за технически преглед; 

2.Фактура за закупени дрехи и пособия по ЗЗБУТ за петима работници; 

3.Справка за актуалното състояние на действащите трудови договори за петима работници; 

4.Трудови договори на работниците, ведно със свидетелство за правоспособност за работа с 

моторни триони; 

5.Удостоверения за частна лесовъдска практика на фирмата и лицензираният лесовъд 

 

са представени при подаване на офертата за участие. Комисията ги приема и приобщава към 

посочените по-горе документи, необходими за сключване на договора. 

 

              Комисията, след като съпостави представените документи с изискванията на 

Възложителя установи, че са налични в тяхната пълнота документите за сключване на 

договор. Гаранцията за участие следва да бъде трансформирана като гаранция за изпълнение 

на договора и преведена в ЦУ на ЮИДП. 

С оглед на горното Комисията счита, че няма пречки и може да се сключи договор за 

изпълнение на обект 2211 с класираният за изпълнител участник. 

С това работата по възложените задачи приключи. 

Настоящият  протокол ще бъде предаден на Възложителя за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ : 

 

Председател: инж. Любомир Пашкулев: …………п……………. 

 

Членове: Антония Иванова:………п…………                        Мария Томова-………………п…

        

 

 


