
ПРОТОКОЛ 

на основание чл.35, ал. 8 от НУРВИДГТ 

Днес, 08.04.2021 г. в административната сграда па ОП „ГЗГФ" с адрес: гр. Костенец, ул. 

„Теменуга" № 12, се състоя заседание на комисията, определена със Заповед № 

................ ..... ..... ./ ..................... 2021г. на кмета на община Костенец в състав: 

1. Председател: Сашка Георгиева Гаджанова-гл.счетоводител в ОП „ГЗГФ" гр.Костенец

Членове: 

2. Татяна Георгиева Натипа- сп.лесовъд в ОП „ГЗГФ" гр.Костенец

3. Ивета Емилова Джорова- г.стражар в ОП „ГЗГФ" гр.Костепец

За проверка на наличието и редовността на постъпилите документи за скmочвапе на 

договор за възлагане па лесокултурни дейности в обект № 1, па територията на община 

Костенец, представени от участника „РУМЕКС" ООД, ЕИК 112630926 определен за 

изпълнител със Заповед № РД-04-223/01.04.2021 г. на кмета на община Костенец при което бе 

извършено следното: 

Комисията разгледа представените документи от „РУМЕКС" ООД както следва: 

✓ Документ за внесена гаранция з изпълнение на договора

✓ Свидетелство за съдимост па управителя

✓у достоверепие за регистрация по чл.241 от ЗГ

✓Удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ

✓ Оборотна ведомост за притежаваните ДМА

✓ Свидетелства за регистрация па горската техника и за преминат преглед за техническа

изправност 

✓Справка за актуалното състояние па действащите трудови договори от 23.03.2021 г.

✓ Свидетелство за правоспособност на работа с моторни триони и храсторези

✓Удостоверение от НАП за липса на.задължения към държавата от 25.03.2021 г.



✓ Документ за съответствие с международен стандарт

✓ Свидетелство за съдимост на управителя
✓Декларация по чл. 42 от ЗМИП
✓ Декларация по чл. 66 от ЗМИП

✓ Декларация по чл. 59 от ЗМИП

✓ Въпросник за клиенти

✓Заверено копие на документа за самоличност на управителя

След разглеждане на приложените от участника документи, комисията не установи

обстоятелства, даващи й основания да предложи преустановяване на сюпочването на договор с 

определения за изпълнител по смисъла на чл. 35, ал. 9 от НУРВИДГТ. 

На основание гореизложеното комисията предлага сключване на договор за извършване 

на лесокултурни дейности в обект № 1 на територията на община Костенец, с определения за 

изпълнител „РУМЕКС" ООД ЕИК 112630926. 

На основание чл. 35, ал. 8 от НУРВИДГТ комисията предлага на кмета на община 

Костенец да сключи договор за извършване на лесокултурни дейности в обект № 1 на 

територията на община Костенец, с определения за изпълнител „РУМЕКС" ООД ЕИК 

112630926. 
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