ОДОБРИЛ:………/п*/….………….
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР КРОСНЕВ
ДИРЕКТОР ТП ДГС САМОКОВ

П Р О Т О К О Л
От заседанието на комисия, назначена със Заповед № РД-07-158/26.04.2022 г., на Директора
на ТП „ДГС Самоков“ за проверка на редовността и съответствието на представените изискуеми
документи от класирания и поканен участник за сключване на договор.
Днес 27.04.2022 г., в гр. Самоков, ул. „Софийско шосе“ № 20, на основание Заповед №
РД- 07-158/26.04.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Самоков“, се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Антоанета Ив. Гергинова - зам. директор на ТП „ДГС Самоков“
ЧЛЕНОВЕ: Елена Д. Стаменова - юрисконсулт на ТП „ДГС Самоков“
инж. Пламен Б. Бързанов - лесничей при ТП „ДГС Самоков“,
която да провери редовността и съответствието на допълнително представените документи от
класирания участник за сключване на договор във връзка с проведена процедура на
07.04.2022 г. – открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии /добив на
дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на добити количества
дървесина/, в района на дейност на ТП „ДГС Самоков“ за обект № 2233, подотдели 123 „б“
и 123 „в“.
Председателят откри заседанието, като съобщи, че е получен 1 /един/ комплект с
документи от фирма „Пириев лес“ ЕООД гр. Самоков, определена за изпълнител на дейността
добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на добити
количества дървесина за обект № 2233, съгласно Заповед № РД-07-131/11.04.2022 г. на
Директора на ТП „ДГС Самоков“.
Комисията пристъпи към проверка и оповестяване на документите, като за целта се
попълваше предварително подготвен опис.
Комисията установи, че са налице изискуемите документи, съгласно тръжните условия
от т.6.1.1. – 6.1.6., а именно: представени са всички необходими документи доказващи
обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост за обекта, които са декларирани при
провеждане на процедурата, свидетелство за съдимост на управителя, актуална справка от НАП
за действащи трудови договори, удостоверение от органите на НАП, че няма парични
задължения към държавата.
Във връзка с горепосоченото, фирмата определена за изпълнител на дейността добив на
дървесина за обект № 2233, съгласно издадена заповед на Директора на ТП „ДГС Самоков“,
може да сключи договор.
С това работата на комисията приключи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:......................./п*/............
/ инж. А. Гергинова /
ЧЛЕНОВЕ: ....................../п*/...........
/ Е. Стаменова /
.................../п*/..............
/инж. П. Бързанов/
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл.1, ал.3 от ЗЗЛД във връзка с чл.9б, ал.3 от НУРВИДГТ.

