Утвърдил на 07.04.2021 г.:
Директор ТП ДГС Стара Загора …….../п/*......….
/инж. Иван Чергеланов/

П Р О Т О К О Л
за проверка редовността и съответствието на представените документи за сключване на договор
за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, на местни търговци, отговарящи на изискванията на
чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата, от общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора от
обект №215115
Днес 07.04.2021 г., на основание Заповед № РД-10-163/06.04.2021 год. на Директора на ТП ДГС Стара Загора, във
вр. с чл.35, ал.8 от Наредбата 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 (изм. и доп., Дв. бр.26 от 29.03.2019г., в сила от
29.03.2019г.),наричана по-долу за краткост „Наредбата“, се събра Комисия в състав :
1. инж.Иван Георгиев Гагов – председател
2. Румяна Атанасова Атанасова - юрист
3. инж. Анна Симеонова Стойкова – инженер – лесовъд
4. Мария Ганчева Павлова - икономист
5. Живка Динева Михалева - представител на Община Стара Загора
която съгласно Раздел І-ви от Заповед №РД-10-163/06.04.2021 г. на Директора на ТП ДГС Стара Загора има задача да
провери представените от фирма „Агресия 99” ЕООД, ЕИК 123645648, със седалище и адрес на управление: гр. Стара
Загора, ул. „Братя Жекови” №57, вх.А, ет.2, представлявано от Диян Генчев Иванов, документи за сключване на договор за
обект №215115, заведени в деловодния регистър на ТП ДГС Стара Загора с вх.№ ОД- 03-18/05.04.2021 г., за редовността
им и съответствието им с изискването на чл.35, ал.5 от Наредбата и с Условията за провеждането на търга.
При разглеждане на приложените документи Комисията констатира, следното:
Подадено е Заявление от управителя на фирма „Агресия 99” ЕООД, ЕИК 123645648, със седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора, ул. „Братя Жекови” №57, вх.А, ет.2, представлявано от Диян Генчев Иванов ( вх.№ ОД- 03-18/05.04.2021 г.),
към което са приложени документите за сключване на договор, изисквани съгласно Условията за провеждане на
процедурата. При разглеждане на същите, комисията констатира, че са представени следните документи:
1.Документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, а именно:
1.1.Удостоверение за регистрация на фирмата в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от ЗГ за дейността „добив на
дървесина“.
1.2.Удостоверение за регистрация на лицензираният лесовъд в публичния регистър на ИАГ по чл.235от ЗГ - за дейността
„планиране и организация на добива на дървесина“, копие на сключен договор и справка за регистрацията на договора в НАП .
1.3.Справки за регистрацията на трудовите договори в НАП и Свидетелства за правоспособност за работа с БМТ на
моторист-секачите, за декларирания брой лица.
1.4. Документи за налична горска техника за добив на дървесина – Фактури за закупуване, свидетелствата за регистрация
на техниката по реда на ЗРЗГТ в едно с талон за технически преглед на 2 бр. БМТ.
1.5.Фактури за закупени ЛПС за 3 лица.
1.6. Документи за наличие на мощности за преработка на дървесина- фактури за закупуване на линия за пелети,,
фуражомелка, комплект за раздробяване и банциг.
1.7. Удостоверение за регистрация на производствена марка за регистриран обект по чл.206 от ЗГ, издадено от РДГ, с
положен отпечатък от производствената марка .
1.8. Обобщена справка заверена от РДГ Стара Загора за количествата преработената дървесина през 2020г., съгласно
чл.13,ал.7 от Наредба №1/ 30.01.2012 г. за КОГТ, като изискването не се прилага за търговци, регистрирани в търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата.
1.9. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, свързан с
дейностите по добив и/или преработка на дървесина .
2. Документ за внесена допълнителна парична сума в размер на 1001,80 лв.
3.Свидетелство за съдимост на управителя на фирмата.
4. Удостоверение от НАП за наличието или липсата на задължения,съгл. чл.87, ал.6 от ДОПК.
След проверка на всички представени от фирмата документи, Комисията констатира:
Представените документи са постъпили в срок, валидни са като форма и съдържание, копията са заверени с гриф
„Вярно с оригинала“, подпис на лицето Диян Генчев Иванов представляващо фирма „Агресия 99” ЕООД, и са подпечатани
със „свеж“ печат на фирмата. Представени са всички документи за сключване на договор, съгласно изискванията посочени в
условията на процедурата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:
Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Стара Загора да сключи договор за продажба на прогнозно количество
стояща дървесина на корен на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата, от
общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора от обект №215115 с класирания на
първо място участник „Агресия 99” ЕООД, ЕИК 123645648, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Братя
Жекови” №57, вх.А, ет.2, представлявано от Диян Генчев Иванов, тъй като същият е представил всички изискуеми документи
за сключване на договор съгласно чл.35,ал.5 от Наредбата, които са представени в срок, валидни са като форма и съдържание
и доказват неговата техническа и кадрова обезпеченост.

Настоящият Протокол е изготвен на основание
чл.35, ал.8 от Наредбата, и се предава заедно с цялата
документация събрана в хода на процедурата, на Директора на ТП ДГС Стара Загора за утвърждаване.
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