ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580,2400 факс:09327/2402
E-mail:ob_chuprene@abv.bg http://www.chuprene.com

Одобрявам
ВИД КМЕТ :
/инж. А Джунински/

ПРОТОКОЛ

Днес 14.08.2019 г. в с. Чупрене точно в 9:30 часа се събра комисия, назначена със Заповед
№ 297от 09.08.2019 г. на изпълняващ длъжността кмет на Община Чупрене, съгласно Заповед №
172 от 23.04.2019 г., в състав:
Председател: адв.Славяна Младенова
Секретар:
Мирослав Милков
Членове:
1. Мирослав С. Милков
2 Георги Георгиев
3. Марияна Ангелакиева.

юрист
лесничей
спец. данъчна дейност
лесничей
счетоводител

За преглед на необходимите документите по т. 8 от Заповед № 274 / 16.07.2019 г. на
Кмета на Община Чупрене на класираният на първо място „ЕКО ЛЕС“ ЕООД , БУЛСТАТ
111588456, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. Петър Берон № 30, с
управител Костодин Ванков Костин, ЕГН: 4602281729. Представляван от Ивайло Костадинов
Костин – упълномощен представител за което представя ксерокопие на пълномощно за
продажба на стояща дървесина на корен за обект № 19006, отдел 81 подотдел „г”, отдел 84
подотдели „р“, „с“, отдел 85 подотдел „г“, в землището на с. Горни Лом, община Чупрене, с
достигната цена на асортимента /обекта 15933,00 /петнадесет хиляди деветстотин тридесет и три
лева/ без ДДС.
Поради отсъствие на член от комисията Кристина Ангелова бе заместена от резервен
член Мирослав С. Милков – специалист данъчна дейност .
Представителят на „ЕКО ЛЕС“ ЕООД представи на уважаемата комисия заявление с вх.
№ 1432 с което иска да бъдат предоставени копия от списъците за дърва за огрев на месното
население и се задължава да спазва решение № 522 от 26.06.2019год. да продава дърва за огрев в
размер на 50 лв. за м3 с включен превоз.
Ивайло Костин

Представител на „ЕКО ЛЕС“ ЕООД /п/

Председателят на комисията обяви, че документите се намират в непрозрачен плик,
надлежно запечатан, надписан и оформен плик, който показа на комисията и участника.
Председателят разпечата плика, извади и прочете на глас намерените в него документи, като
обяви, че според него са представени всички необходими и изискуеми документи за спечелване

на участника в процедурата . Председателят предостави пакета документи на всеки един от
членовете на комисията поотделно за преглед и становище по допускането на участника.
Членовете на комисията, след като прегледаха подадените документи взеха следните становища:
Секретар:

Мирослав Милков

лесничей

/п/

Намирам, че са подадени всички необходими и изискуеми документи на спечелил участника и с
подписа си давам становище, че участника следва да бъде обявен за спечелил .

Членове:

1. Мирослав С. Милков

спец. данъчна дейност /п/

Намирам, че са подадени всички необходими и изискуеми документи на спечелил участника и с
подписа си давам становище, че участника следва да бъде обявен за спечелил .
.
2. Георги Георгиев

лесничей /п/

Намирам, че са подадени всички необходими и изискуеми документи на спечелил участника и с
подписа си давам становище, че участника следва да бъде обявен за спечелил .

3. Марияна Ангелакиева.

счетоводител /п/

Намирам, че са подадени всички необходими и изискуеми документи на спечелил участника и с
подписа си давам становище, че участника следва да бъде обявен за спечелил .

Комисията предоставя на Възложителя настоящият протокол за издаване на заповед за
спечелил процедурата участник.
Заседанието бе закрито.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра един за Община Чупрене
и един за участникът в процедурата.

КОМИСИЯ:
Председател:

Секретар: /п/

/п/

Членове: 1. /п/

2. /п/

3. /п/

