
 

  

 

      Утвърждавам: /п/ 

Кмет на община 

Маджарово М.Армутлиев   

17.06.2019 г.                                    

 

 

П Р О Т О К ОЛ 

 

 

Днес 17.06.2019 година от 11.00 часа комисия, назначена с заповед № 86 от 

28.05.2019 год. на кмета на община Маджарово в състав: 

                             Живко Г.Генев  – юрист, за председател 

           и членове : 

1. Иван Семерджиев – директор на дирекция 

2. Митко Митрев Стоев – горски стражар 

3. Минка Хр.Димова – гл.експерт „Бюджет” 

4. Сабиха Б.Мехмед – мл.експерт 

 

       се събра 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 за проверка на 

наличието и редовността на постъпили документи за сключване на договор за 

възлагане на изпълнението на сеч, изнасяне и кубициране  на подходящо за 

транспортиране място на  дърва за огрев от горските територии–собственост на 

община Маджарово.Документите са подадени от „Джемко 03” ЕООД с.Долни 

главанак. 

    Комисията разгледа писмо № 1402 от 14.06.2019 г.от „Джемко 03” ЕООД с 

приложени документи, както следва: 

 

  1. Удостоверение от НАП за липса на задължения; 

  2. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори на работници 

за осъществяване на добив на дървесина – 5 бр.; 

  3. Документи за 5 (пет) броя бензинови моторни триони; 

  4. Договор за наем на 3 броя  колесен трактор; 

  5. Документи за специализиран автомобил за извоз на добитата дървесина – 

горски влекач; 

  6.  Документи за  автомобил за извоз на добитата дървесина; 

  7.  Документи за регистрация № 4548 от 20.12.2012 г. и № 8131 от 23.10.2012 г.; 

  8. Документ за внесена гаранция за изпълнение; 

Получено е електронно служебно свидетелство за съдимост на Ерсин Сабахтин 

Юсуф и информация за липса на задължения от община Маджарово. 

 



 

  

 

    След разглеждане на приложените документи  комисията не установи 

обстоятелства, даващи основание да предложи преустановяване на сключването на 

договор с определения изпълнител. 

     Комисията предлага сключване на договор с определения изпълнител за   сеч, 

изнасяне и кубициране  на подходящо за транспортиране място на  дърва за огрев 

от горските територии–собственост на община Маджарово - „Джемко 03” ЕООД 

с.Долни главанак. 

 

 

 

 

                                

  Председател: Живко Г.Генев :     /п/                                                         

   Членове:  

1. Иван Семерджиев – директор:      /п/ 

2. Митко Митрев Стоев – горски стражар :   /п/ 

3. Минка Хр.Димова – гл.експерт „Бюджет”:      /п/ 

4. Сабиха Б.Мехмед – мл.експерт:     /п/ 

 

 

 

 

 


