
   ОБЩИНА СРЕДЕЦ 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ГОРИ” ГР.СРЕДЕЦ 

 
 
                                                                           

 
Дата: 06.03.2020 г.                                          УТВЪРДИЛ:                                                                                   
                                                                                Кмет Община Средец:………… 
                                                                                                                     инж. Иван Жабов 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес, 04.03.2020 г., на основание Заповед № 109/ 02.03.2020 г. на Кмет на Община 

Средец, в 15:00 часа, в административната сграда на ОП „Общински гори“, се събра 

комисия в състав:  

             
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Чакъров - юрист при ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец      

СЕКРЕТАР: Маргарита Ангелова Стойчева – Директор на дирекция ИРЗГ и 

УЕПП;   

   ЧЛЕНОВЕ:1.Живко Петров Атанасов – ст. счетоводител при ОП „ОБЩИСНКИ 

ГОРИ” Средец 

 

и проведе заседание за проверка редовността и съответствието на представените 

документи от участниците, определени за изпълнители на дейността: „Маркиране и 
сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2020 год.  на територията на Община 
Средец” Обект 20-02 в отдели/подотдели, във връзка с проведен открит конкурс на 
24.02.2020 год.  И съгласно заповед  № 97А/26.02.2020 г. 

 

Съгласно входящия регистър на ОП „Общински гори“ гр. Средец участниците са 

подали изискуемите документи, както следва: 

 

1. „Д-ГРИЙН ЛЕС” ЕООД – за обект № 20-02 – с вх. №720 А / 02.03.2020 г. 

 

Комисията пристъпи към проверка на редовността и съответствието на 

документите, представени от „Д-Грийн лес” ЕООД и констатира следното: 

Участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно чл. 35, ал. 5 от 

наредбата и т. 5 от заповед № 97А/26.02.2020 г., в 5-дневния срок, съгласно разпоредбите 

на чл. 23, ал. 6 от Наредбата, а именно: 

- удостоверение за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 и чл. 

235 от ЗГ за съответната дейност, 

- свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата които 

представляват търговеца съгласно търговският закон; 

Документите са представени като заверени от участника копия. 

Комисията извърши проверка на обстоятелствата по чл. 35, ал. 9, т 2 и 3 от 

Наредбата и установи, че „Д-ГРИЙН ЛЕС” ЕООД няма парични задължения към 

държавата и Община Средец, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган. 

Комисията предлага на Кмет Община Средец да сключи договор за изпълнение на 

дейността включена в обект 20-02.. 



 

Настоящият протокол съдържа 2 (две) страници, подписа се от комисията и се 

предаде за утвърждаване от Кмет на Община Средец. 

Екземпляр от „Входящия регистър” е  приложен към настоящия протокол и е 

неразделна част от него. 

 
 
 
КОМИСИЯ:          
 

Председател..........................                                         

                   (Тодор Чакъров) 

                                                                                                       

                                                                               Членове:1............................. 

              (Маргарита Стойчева) 

                                                                                                                                      

                                                                                               2............................. 
                     (Живко Атанасов)                                             

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


