
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ”

ПРОТОКОЛ

Днес. 16.03.2023 г. на основание Заповед М.- 147/13.()3.2()23 г. на Кмета тта Община
Сунгурларе. в 11:00 часа. в адмипистративната сграда на Община Сунгурларе. се събра
комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Юлиян Милушев - юрисконсулт при Община Сунгурларе
СЕКРЕТАР: инж. НиколайДелев- лесовъд при Община Сунгурларе
Член: Дочка Тепева- икономист. оператор "ВД" при отдел ..ОГТ " при Община
Сунгурларе

и проведе заседание за проверка редовността и съответствието на представените
документи от участника. определен със заповед Ме 141/09.03.2023 г. на Кмета на Община
Сунгурларе за изпълнител на дейността„Маркиранена дървесина на територията на
Община Сунгурларе - Обект 2301. в отдслтут/подотдели: 82п, 138я, 14111,е, 147л,м,
64п,х,ц, 234и, 206к, 207в, 258н, 286б,г, 235в,1083а,1098к.1098п,1242в, 1224б,д,1241б,
289с. обявен със заповед М.» 90/15.02.2()23 г. на Кмета на Община Сунгурларе.

Съгласно входящия регистър на деловодството тта Община Сунгурларе определения за

купувач участник е подал изискуемитедокументи. както следва:
..Д-Грийп Лес“ ЕООД -за обсктМ: 2301- е вх. Ме 26-00-162/13.03.2()23г.- 14,45 часа
На заседанието тта комисията НЕ присъства представител на кандидата.

Комисията пристътти към проверка на редовността и съответствието на документите.
представени от ..Д-Грнйп Лес“ ЕООД и констатира следното:
Участникът е представил всички изискуеми документи. съгласно чл. 35. ал. 5 от
наредбата и т. 5 от заповед Ме 141/()9.03.2()23 г.(заповедга за класиране и обявяване на
купувач) на Кмета на Община Сунгурларе. в 5>дпевния срок. съгласпо разпоредбите на
чл. 23. ал. 6 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в

горските територии , държавна и общинска собственост. и за ползването на дървесина и

недървссни горски продукти. а именно:
- ДОКУМЕНТИ.ДОКЦЗВПЩИ обстоятелствата за кадрова ОбеЗПСЧСНОСТ. КОИТО С декларирал.
- свидетелство за съдимост на физическото лице. което представляват търговеца
определен за купувач
- Справка от НАП за липса на парични задължения към държавата. установени е влязъл в

сила акт на компетентендържавен орган

ДОКУМСНТИТССЦ ПРСДСТЦВСНИ като “ЗОВСРСНИ 01" участника КОПИЯ.

Комисията предлага на Кмета на Община Сунгурларе да сключи договор за дейността:
Маркиране на дървесина на територията на Община Сунгурларе - Обект 2301, в
отдели/подотдели: 82п, 13851, 141д,е, 147л,м, 64н.х,ц, 234", 206к, 207в, 258л, 28661,
235в,1083а,|098к,1098п,1242в, 1224б,д,1241б, 289с. " на територията на Община
Сунгурларе, с Д-Грийн Лес“ ЕООД 1:1аетштщият протокол съдържа 2 (две) страница.
подписа се от комисията и се предаде за утвърждаване от Кмета на Община Сунгурларе.



ЕКЗСМНЛЯр ОТ „ВХОДЯЩИЯ регистър” е приложен КЪМ ПЗСТОЯЦ1ИЯ ПРОТОКОЛ И е

неразделна част ОТ НСГО.

утвърдил па .]6...03.2

(Дочка Тенева)


