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N ,,Р^ЗГРАДЛЕС“ 
М.МАНЕВАУ

V

П Р О Т О К О Л

Днес, 28.06.2019г. в 14.30 часа, комисия назначена със заповед № 179/ 28,06.2019г. на 
Директора па ОП „Разградпес“ в състав:
1! IJЕДСЕДЛТЕЛ: 1. Антоанета То н е на- юрист при ОП „Разградя ес“
Секретар: 2. Ани Врайкова- счетоводител на ОП „Разградя ес“
Член: 3. Иво Петков-началник ГСУ на ОП „Разградлес<(;
сс събра па основание чл.35, ал,8 вън връзка с чл, 23, ал. 6 от Наредбата за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии — държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и не дървесни горски продукти, със задача да 
провери редовността и съответствието на представените документи за сключване на договор 
за покупко-продажба на добита дървесина от широколистни дървесни видове, добита ог 
общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП 
>ДГС с 1еслав“ при СЦЛП-ДП-Габрово, в обект № 19002, съгласно чл.35, ал, 5 от Наредбата 
определен за купуват участник „Лес групв ООД, с ЕИК 116581538. с адрес на управление: 
гр. Разград, ул,”Княз Борис'- № 67-Ь. представлявано от Катя Жекова Дечкова, в качеството й 
на управител, съгласно Заповед № 180/28.06.2019г. издадена на основание 62, ал.1, т.1, ал.2 
и ал.З от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии -  
държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти, 
нл.60. ал.1, предл. четвърто от АПК и протокол от 28.06.2019, от заседание на комисията, 
назначена със заповед № 179/ 28.06.2019 г. на Директора на ОП „Разградлее“ за провеждане 
на търг с явно надавано за покупко-продажба на добита дървесина от широколистни 
дървесни видове, добита от общинските горски територии, собс гненост на Община Разград, в 
района на дейност на ТП „ДГС Сеслав" при СЦДП-ДП-Габрово. в обект № 19002

Присъстваха всички членове на комисията, Съобшено бе, че са валидни разпоредбите 
на Закона за горите и на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности н горските територии -  държавна и обшинска собственост, и за ползването па 
дървесина и недървесни горски продукти /Наредбата/.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените документите по чл, 35, ал. 5 от 
Наредбата от „Лес грун" ООД. а именно:

1 .Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата които с декларирал:
1.1. Номер на документ за внесената гаранция за участие, която служи за пълно 

изпълнение на задължението за внасяне па гаранция за изпълнение.
1.2. Свидетелство за съдимост па физическото лице или на лицата, които представляват

съответния кандидат, съгласно Търговския закон или законодателството на държава членка 
на Европейския съюз, или па друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
пространство, където кандида тът е регистриран /валидно 6 месещ, от датата на
издаване/

1

mailto:mai6ogf@razgrad.bg


1.3. Удостоверение за липса на задължения издадено от НАГ1, за наличие и липса на 
парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
държавен орган.

След разг леждане на представените документи комисията констатира., че същите са 
редовни и съответстват на изискванията поставени от продавача и следва с класираният на 
първо място по тЛ от Заповед № 180/ 28,06.2019 г. па Директора на ОП „Разградлес, 
участник да се сключи договор за покупко-продажба на добита дървесина от широколистни 
дървесни видове, добита от общинските горски територии, собственост па Община Разград, н 
района на дейност на ТП „ДГС Сеслав“ при СЦД1 [-ДГ1-1 аброво, в обект № 19002.

Настоншня протокол е съставен тта основание чл. 35, ал.8 от Наредбата за условията и 
реда за възлагане изпълнението на дейности н горските територии -  държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и сс предава на 
Директора на ОП ..Разградлес" за утвъожпаване, заедно с представените документи.
■ ■ ■ и заличено чл.2 ЗЗЛД .

Секретар

Член:

заличено чл.2 ЗЗЛД 
1 ....... ........................
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