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ПРОТОКОЛ

Днес, 03.07.2019 г. на основание Заповед М 450/02.07.2019 г. за проверката на док. на
Кмета на Община Сунгурларе. в 10:30 часа, в административната сграда на Община
Сунгурларе, се събра комисия в състав:

Председател: Росен Диев - юрист;
Секретар: инж. Димитър Гавазов „ Директор Дирекция „ОГТ и МП“ при Община

Сунгурларе;
Членове: Еметула Мустафа - мл.експерт в Дирекция „ОГТ и МП“;

и проведе заседание за проверка редовността и съответствието на представените
документи от участниците, определени за изпълнители на дейността: За извършване на
услуга сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на
прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе в обекти
1213 след проведен открит конкурс на 01.07.2019 г. и съгласно заповеди МРД-
448/02.07.2019 г. на Кмета на Община Сунгурларе „ за клаасиране.

Съгласно входящия регистър на деловодството на Община Сунгурларе участниците са
подали изискуемите документи, както следва:

1„ВЙНС 78” ЕООД - за обект М91913 - с вх. Ме 26-00-265/02.07.2019г.в 14:02ч.

Комисията пристъпи към проверка на редовността и съответствието на документите,
представени от „ВЙНС 78” ЕООД и констатира следното:
Участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно чл. 35. ал. 5 от
наредбата и т. 5 от заповед МеРД-448/02.07.2019г.(заповедтаза ютасиране).. в 5-дневния
срок, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 6 от Наредбата, а именно:
- справка за действащи трудови договори на 3 (трима) квалифицирани работници,
издадена от ТД на НАП
- фактура за покупка на 3 (три) броя бензиномоторни триона
- свидетелство за съдимост на лицето, представляващо участника, в срок на валиднсст
Документите са представени като заверени от участника копия.
Комисията извърши проверка на обстоятелствата по чл. 35, ал. 9, т 2 и 3 от Наредбата и
установи, че „ВЙНС 78” ЕООД няма парични задължения към държавата и Община
Сунгурларе, установени е влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
Комисията предлага на Кмета на Община Сунгурларе да скшочи договор за изпълнение
на дейността включена в Обект 1913с „ВЙНС 78” ЕООД.



Настоящият протокол съдържа 2 (две) страници, подписа се от комисията и се предаде за
утвърждаване от Кмета на Община Сунгурларе.
Екземпляр от „Входящия регистър” е приложен към настоящия протокол и е
неразделна част от него.

(Еметула Мустафа)
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