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ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО -НОВИ ПАЗАР”
Адрес:гр.Нови пазар,ПК 9900,ул.„Цар Освободител“ №44, e -mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg

УТВЪРЖДАВАМ:....П............
ДИРЕКТОР ТП ДГС
Нови пазар
дата:13.01.2021г
ПРОТОКОЛ
Днес, 13.01.2021г. комисия назначена със комисия назначена със Заповед
№3/08.01.2021г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар” в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. чл.59 от ЗЗЛД, – спец. лесовъдство при ТП ДГС
Нови пазар,
ЧЛЕНОВЕ:1. чл.59 от ЗЗЛД, – рък. счет. отдел при ТП „ДГС Нови
пазар“
2. чл.59 от ЗЗЛД, –адвокат при ШАК, се събра на второ
редовно заседание от 15,00 часа в сградата на ТП „ДГС Нови пазар“, да
извърши проверка на представените документи за сключване на догов ор от
класираните на първо място участници в проведения електронен търг с
наддаване по реда на чл. 74“а“-74“е“, от НУРВИДГТ с предмет: „Продажба на
прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1, с общо
прогнозно количество от 587 пл. м3; открит със Заповед №94/21.12.2020г на
Директора на ТП ДГС Нови пазар.
Присъстваха всички членове на комисията.
Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Наред бата за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти и условията за провеждане на процедурата.
Съгласно регистъра на ТП ДГС Нови паз ар се установи, че до изтичане на
определения краен срок , в деловодството на ТП ДГС Нови пазар са депозирани
документи от участника класиран на първо място и определен за купувач за
обект №1.
Комисията пристъпи към проверка на представените от участника
документи.
1.За ЕООД „Лес Комерс 94“ гр.Шумен - определен за изпълнител за
обект 1 документите за внесени под вх. №71/12.01.2021г.След обстоен преглед
комисията констатира, че ЕООД „Лес Комерс 94“ гр.Шумен е представил
всички изискуеми документи . Заявените от него факти и обстоятелства в
декларациите към условията на търга ,
съответстват на информацията в
представените документите и със същия следва да се сключи договор за обект
1.
Комисията обяви за приключил о заседанието на 13.01.2021г
Настоящият проток ол се състави в един екземпляр.
Комисия:1 ……П………
2 ……П………
3 ……П…….

