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УТВЪРЖДАВАМ, 

ИНЖ. ЦЕЦА ВЕЛИНОВА 

Управител на ЕООДЧл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 

«Общински гори - Перник» 
Дата:......................... 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
 

 Днес 17.12.2020г., на основание чл.23,ал.6 и чл.35,ал.8 от НУРВИДГТ и т.3 от Заповед 

№146/07.12.2020 г. за определяне на изпълнител в процедура за продажба на стояща 

дървесина на корен от обект № 2023, на територията на ЕООД „Общински гори - Перник“ се 
събра комисията , назначена със Заповед № 146/07.12.2020 г. на управителя на ЕООД 

„Общински гори - Перник“, в състав: 

 

Председател:  

1. инж. Кирил Манов – лицензиран лесовъд 
 

и членове: 

2.Боряна Методиева - юрист 

3. Валентина Генчова – гл. счетоводител в Териториално поделение „ДГС -Брезник” 
 

с цел разглеждане на подадените документи, съгласно т.3 от Заповед № 146/07.12.2020 г. 

за определяне на изпълнители в процедура за продажба на стояща дървесина на корен, и 

проверка на редовността и съответствието на представените документи в съответствие с 
изискванията на чл.35, ал.5 от НУРВИДГТ. 

Членовете на комисията са подписали декларации по чл. 60, ал. 5 от НУРВИДГТ и не са 

налице основания за замяна на член на комисията. 

 

Комисията установи, че подадените документи от фирма „Лесо-2012” ЕООД за обект № 
2023 са, както следва: 

 

1. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори от органите на НАП 

към 14.12.2020 г.; 
2. Копие от документи на работници, доказващи правоспособност ; 

3. Документи удостоверяващи техническите възможности на участника за сеч и извоз на 

дървесина – талон за технически преглед на камион и два броя бензиномоторни триони; 

4. Документи за довнесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 1928,90 лв. 
5. Свидетелство за съдимост на представляващия ; 

6. Удостоверение от НАП за липса на задължения ; 

7. Удостоверение от ДМДТ към община - Перник за липса на задължения ; 

 
 

На основание чл.35, ал.8 от НУРВИДГТ, комисията установи, че подадените документи са 

редовни, в съответствие с изискванията на възложителя, същите са валидни към датата на 

подписване на договора, съобразно чл.35, ал.6 от НУРВИДГТ и не са налице основанията по 
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чл.35, ал.9 от НУРВИДГТ за отказ отсключване на договор с класирания на първо място 

участник. 

Комисията предлага на управителя на ЕООД „Общински гори - Перник“ да сключи договор 
за изпълнение на обект № 2023 с „Лесо-2012“ ЕООД. 

 

Комисията приключи своята работа на 15.12.2020 г. 

 

 
Комисия: 

                                                             Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679 

Председател на комисията: ________________ 

           
 

 

 

Членове: 
 

1. _Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679__________________ 

                

 

2. ____________________ 
               Чл.4,т.1 от Регламент (ЕС)2016/679   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


