ОБЩИНА МЕЗДРА
Мездра 3100, ул."ХристоБотев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23
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УТВЪРДИЛ: /п/
инж.ГЕНАДИ СЪБКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

ПРОТОКОЛ
На 20.06.2019 г., в сградата на Община МЕЗДРА Комисия, назначена със Заповед
№ 507/04.06.2019 г. на Кмета на Община МЕЗДРА, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашо Илиев – Заместник- кмет „Финанси, икономика, проекти
и общинска собственост „ Община Мездра;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Цеца Кирилова – ст. експерт „Счетоводство и контрол“;
2. Христина Петкова – юрисконсулт при Община Мездра ;
3. Христина Чулева – главен специалист ”ПРОбС”;
4. Нейко Нейков – главен специалист „ГСС“ ;
се събра да провери документите представени от определените за купувачив търг с явно
наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обекти в землищата на с.
Дърманци, с.Царевец, с.Боденец,с.Долна Кремена и с.Кален – общинска собственост,
обявени със Заповеди № №537; 538; 539; 540; 541;542;543 от 10.06.2019 г. на Кмета на
Община МЕЗДРА.
На основание чл.35, ал.8от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти горе посочената комисия
провери редовността и съответствието на предоставените документи.
1. Купувачите
представиха
необходимите
документи,
доказващи
обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които са изискуеми
съгласно чл.58 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горски територии – държавна и общинска собственост за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
2. Документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случая разликата от
внесената гаранция за участие върху началната тръжна цена и гаранция за
изпълнение върху достигната тръжна цена както следва:

ISO 9001:2008
№ 11515

ISO 14001:2004
№ Е1894

OHSAS
18001:2007
№ О-0625

2.1 Документ от 12.06.2019 г. – „Йоникс 2012-70“ ЕООД – с. Кален
2.2 Документ от 12.06.2019 г. – „ГТ-ЛД“-2003 ЕООД – с.Дърманци
2.3 Документ от 12.06.2019 г. – „ГТ-ЛД“-2003 ЕООД – с. Царевец
2.4 Документ от 12.06.2019 г. – ЕТ„Кентавър 68-Георги Георгиев“-с.Боденец
2.5 Документ от 12.06.2019 г. – ЕТ„Кентавър 68-Георги Георгиев“-с.Боденец
2.6 Документ от 20.06.2019 г. – „Данизара“ ЕООД – с.Долна Кремена
2.7 Документ от 20.06.2019 г. – „Данизара“ ЕООД – с.Върбешница
3. Свидетелства за съдимост както следва:
3.1 Свидетелство за съдимост на управителя Николай Крумов – „Йоникс 201270“ ЕООД
3.2 Свидетелство за съдимост на управителя Жулиета Григорова -„ГТ-ЛД2003“ ЕООД
3.3 Свидетелство за съдимост на управителяГеорги Георгиев - ЕТ„Кентавър
68-Георги Георгиев“
3.4 Свидетелство за съдимост на управителя Георги Василев – „Данизара“
ЕООД
След разглеждане на представените документи комисията реши, че купувачите
отговарят на изискванията и няма пречки да бъдат сключени договори за продажба на
стояща дървесина на корен.
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