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Утвърдил:.............. /п/*.................. 

(Кмета на Община Хисаря инж.Пенка Ганева) 

Дата:08.03.2022г. 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  
 

от дейността на комисията, съставен на основание чл.35, ал.8 от Наредба 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, наричана за краткост по-долу Наредбата и 

назначена със Заповед № РД-05-97/07.02.2022г.  на кмета на Община Хисаря за проверка редовността и 

съответствието на представените документи на определения за купувач в открит конкурс с предмет: 

„Маркиране на  насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на Община 

Хисаря“. 

 

Днес, 07.03.2022г. в 14:00 часа в административната сграда на Община Хисаря с адрес: 

гр.Хисаря, ул. „Генерал Гурко” №14, на заседание се събра комисия, назначена със Заповед № РД-

05-97/07.02.2022г. на кмета на Община Хисаря в състав: 

 

1. Милена Балямска на длъжност „зам. кмет” в Община Хисаря - Председател на 

комисията; 

2. Ангел Веселинов на длъжност „Директор на ОП “ОГС Хисаря“ в Община Хисаря - 

член на комисията; 

3. Мая Караиванска на длъжност „счетоводител” в Община Хисаря– член, икономист на 

комисията; 

4. Добромир Марковски на длъжност „юрисконсулт“ в Община Хисаря – член на 

комисията. 

5. Румяна Рашева на длъжност „юрисконсулт“ в Община Хисаря – член на комисията 

 

    за проверка редовността и съответствието на представените документи за сключване на договор с 

определения за Изпълнител в открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за 

сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“. 

 

Заседанието бе открито от председателя на комисията, който съобщи, че за провеждане на 

процедурата са валидни разпоредбите на Наредба 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, наричана за краткост по-долу Наредбата. На заседанието на 

комисията не присъства представител на участника. 

 

I. Комисията провери и установи, че в законоустановения срок, участникът "ЗАХИР" ЕООД,  

определен за Изпълнител  за Обект № 2201, представя Документи по чл.35, ал. 5 от Наредбата, а 

именно: 
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1. Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издадена от НАП на 09.02.2022г.– 

заверено копие.  

2. Свидетелства за управление на МПС – заверено копие.  

3. Преводно нареждане за внасяне на гаранция за изпълнение на договор за обект № 2201– 

заверено копие. 

 

 ІІ.  Комисията извърши проверка на редовността и съответствието на представените документи 

от "ЗАХИР" ЕООД и установи, че са разгледани по същество и в съвкупност СЪОТВЕТСТВАТ с 

изискванията, поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

III. С оглед извършените по-горе действия, Комисията предлага на Възложителя на основание 

чл. 35, ал. 1 от Наредбата,  да бъде сключен договор с предмет: „Маркиране на  насаждения и 

дървета за сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“, открит със Заповед № РД-05- 

51/21.01.2022г.  на кмета на Община Хисаря за обект № 2201 с участника"ЗАХИР" ЕООД, вписано в 

ТР на АВ с ЕИК 131475779, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе, п.к. 2170, общ. 

Етрополе, обл. София, бул. „Руски" № 86, с управител: Ивета Божидарова Билева. 

 

    Настоящият протокол следва да бъде предаден за утвърждаване на кмета на Община Хисаря, 

съгласно чл. 35, ал. 8 от Наредбата. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

Председател: 1............... /п/*................ / Милена Балямска/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

2................ /п/*............... /Ангел Веселинов/           3................ /п/*...................  /Мая Караиванска/ 

 

 

4.................. /п/*............ /Добромир Марковски/     5................. /п/*....................  /Румяна Рашева/ 

 

 

 

 

* заличенo обстоятелствo съгласно §1, т.1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 4, т.1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 
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