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 гр. Радомир; ул. „Цар Освободител" №4;  0777 / 821-42; 802-92   e-mail: dgsradomir@abv.bg 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ, 

Директор ТП „ДГС РАДОМИР” :______________ 

инж. ВЕСЕЛИН ВЛАДОВ 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 Днес 09.08.2022г. от 11:00 часа, на основание чл.74е, ал.6 във вр. с чл.35, ал.8 и чл.23 от 

НУРВИДГТ и т.3 от Заповед № РД-07-76/ 20.07.2022г. за определяне на изпълнител в процедура - 

електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества добита на временен горски 

склад дървесина, и Заповед РД-07-1015/10.11.2021 г. на Директора на ЮЗДП, от обект № 2228-2 

на територията на ТП ”ДГС Радомир”, обявена със Заповед № РД-07-52/ 24.06.2022г., се събра 

комисия, назначена със Заповед № РД-07-93/ 09.08.2022г. на директора на ТП „ДГС Радомир”, а 

именно: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж. Кристиян Владимиров – зам.директор в ТП „ДГС Радомир“ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

2. Елза Хаджийска – РФО-гл.счетоводител в ТП „ДГС Радомир“ 

3. Росен Каменов – юрисконсулт в ТП „ДГС Радомир“ 

 

с цел разглеждане на подадените документи, съгласно т.3 от Заповед № РД-07-76/ 20.07.2022г. за 

определяне на изпълнител в процедура - електронен търг с наддаване за продажба на 

прогнозни количества добита на временен горски склад дървесина от обект № 2228-2, и проверка 

на редовността, съответствието и валидността на представените документи в съответствие с 

изискванията на чл.35, ал.5 и ал.6 от НУРВИДГТ. 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.74б, ал.5 във връзка с чл.21, ал.6 от 

НУРВИДГТ. 

 

Комисията установи, че подадените документи от фирма „ВИП ЛЕС 2021” ЕООД са, както 

следват: 

1. Не се представя документ за внесена/довнесена гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 5%, възлизаща на сумата от 324.00 лв., тъй като същата след трансформиране 

на гаранцията за участие възлиза на същата сума. 

2. Свидетелство за съдимост на двамата представляващи дружеството заедно и по отделно с 

рег.№ 3328/ 27.07.2022г. и рег.№ 3335/ 27.07.2022г.. 

3. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 28.07.2022г. 

4. Авансовата вноска от 5% ведно с дължимия ДДС за обект № 2228-2 в размер на 388.80 
лв. с ДДС е заплатена на 08.08.2022г. 

 

Участникът няма парични задължения към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган, което се потвърждава и от писмо на ЮЗДП, ДП, гр.Благоеврград с 

изх.№ ЦУ-00-29-1/ 21.07.2022г..  

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 пречките/основанията 
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по чл.35, ал.9 и ал.10 от НУРВИДГТ за сключване на договор с класирания на първо място 

участник. 

 

Комисията приключи своята работа на 09.08.2022 г.. 

 

 

Комисия: 

 

Председател на комисията: _______________________ 

    / инж. Кристиян Владимиров /  

 

Членове: 

 

 

2. ____________________ 

/ Елза Хаджийска / 

 

 

3. ____________________ 

/ Росен Каменов /  
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