МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР.СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” гр.Карнобат
8400 гр. Карнобат, тел/факс: 0559/2-21-59, e-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com

ДИРЕКТОР ТП „ДГС Карнобат”:.......... *П..........................
(инж. Светлин Водев)
ПРОТОКОЛ
Днес, 30.09.2019 г., в 16,00 часа, във връзка със Заповед № РД-10-300/30.09.2019 г. на
директора на ТП „ДГС Карнобат” и на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата се изготви настоящият
протокол от Комисия в състав:
Председател: инж. Стоян Райков – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”,
и членове: 1. Станка Банчева – гл. счетоводител ТП „ДГС Карнобат” и
2. Валентина Райчева - счетоводител при ТП ДГС-Карнобат.
Комисията се събра, за да провери редовността и съответствието на представените
документи от дружеството-купувач на добита дървесина от Обект ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С
НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина от Обект 1920-9, находяща се на временен склад в
отд./подотдeл:
64 „ж”, 64 „з”, 64 „и” с общо количество на дървесината 377,78 куб.м., ДГТ на
територията на ТП „ДГС Карнобат”, Лесфонд 2019 година, достигната цена за обекта 33394,05

(тридесет и три хиляди триста деветдесет и четири лева и пет ст.) лева без ДДС, а именно
„ДЕЛТА” ЕООД във връзка с изискванията на чл.35, ал.5 от Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Председателят на комисията запозна членовете на комисията с документите, които са
представени от дружеството-купувач, а именно: свидетелство за съдимост рег. № 2529, издадено от
Бюро съдимост при Районен съд-Казанлък на 18.04.2019 г., удостоверение изх. №240201900221705
от 05.09.2019 г., издадено от ТД на НАП Пловдив, офис Стара загора на основание чл. 87, ал.6 от
ДОПК, както и платежно нареждане с дата на създаване 30.09.2019 година, референция № FT
19273325603925 за сумата от 151,70 лева, представляваща гаранцията за участие, която се
трансформира в гаранция за изпълнение на обект № 1920-9, съобразно условията на проекта на
договор и условията за порвеждане на процедурата. От представените документи е видно, че
дружеството отговаря на посочените в чл. 35, ал. 5 условия, тъй като представляващите
дружеството не са осъждани, дружеството няма задължения към държавата и „ЮИДП” ДПСливен, поради което Комисията установи, че е налице предпоставка за подписване на договор с
участника определен за изпълнител.
След като констатира, че са налице нормативно определените изисквания и
представляващите дружеството-купувач са представили изискуемите документи, комисията
приключи своето заседание в 16 часа и 30 минути на 30.09.2019 г.
Настоящият протокол бе изготвен в един екземпляр и представен на директора на ТП
„ДГС Карнобат” за утвърждаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:....… *П …...….......….
(инж. Стоян Райков)
Членове:
1......... *П....................
(Станка Банчева)
*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД

2…..........*П..........……
(Валентина Райчева)

