
УТВЪРД 

ЙОРДАН 

ПРОТОКОЛ 

на основание чл.35, ал. 8 от НУРВИДГТ 

Днес, 07.04.2021 г. в административната сграда на ОП „ГЗГФ" с адрес: гр. Костенец, ул. 

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

№ ................................. г. на кмета на община Костенец в състав: 

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

Членове: 

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

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

За проверка на наличието и редовността на постьпилите докуменrn за скmочване на договор за 

добив на дървесина от обект № 21 О 1, на територията на община Костенец, представени от участника 

„Експрес79" ЕООД, БИК 201890140 определен за изпълнител със Заповед № РД-04-190/26.03.2021 г. на 

кмета на община Костенец при което бе извършено следното: 

Комисията разгледа: представените докуменrn от „Експрес79" ЕООД както следва: 

✓ Свидетелство за регистрация на горски влекач;

✓ Свидетелство за регистрация на товарен автомобил;

✓Талони за преминат технически преглед по реда на ЗРКЗГТ-за бензиномоторните триони, за

горския влекач и за товарния автомобил; 

✓Регистрационни т�щони за впрегатните животни;

✓ Справка от НАП за действащите трудови договори;

✓ Свидетелства за правоспособност за работа с БМТ;

✓ Свидетелство за правоспособност за управление на горския трактор;

✓ Свидетелство за правоспособност за управление на товарния автомобил;

✓Свидетелство за съдимост на управителя на „Експрес79" ЕООД;

✓Удостоверение от Национална агенция за приходите от 05.04.2021 г. за липса на задължения

към държавата 



След разглеждане на приложените от участника документи, комисията не установи
обстоятелства, даващи й основания да предложи преустановяване на сключването на договор с
определения за изпълнител по смисъла на чл. 35, ал. 9 от НУРВИДГТ.

На основание гореизложеното комисията предлага сключване на договор за добив на дървесина
от обект № 2101, на територията на община Костенец, с определения за изпълнител „Експрес 79" ЕООД
ЕИК 201890140.

На основание чл. 35, ал. 8 от НУРВИДГТ комисията предлага на.кмета на община Костенец да
сключи договор за добив на дървесина в обект 2101 с „Експрес 79" ЕООД ЕИК 201890140, адрес на
управление: гр.Ихтиман, ул."Хаджи Димитър"№ 7а.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......... . 

/Саш
ЧЛЕНОВЕ: 

(ib��J/ 
Натина /

2. ···�--.� ..................................... .
/ Ивета Джорова /




