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       Утвърждавам на дата 02.06.2022г. 
                                                                         Директор на ТП ”ДЛС – Извора”……/*П/….…. 

          /инж. Десислава Арнаудова/  

 

П Р О Т О К О Л 
 

На комисия определена със заповед № З-32- 319/01.06.2022г. за извършена проверка на 

представените документи по чл. 35, ал.5 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. 

 

Днес в 15:20 часа на 01.06.2022г. в сградата на ТП “ДЛС – Извора” комисия в 

състав: 

Председател: инж. Стоянка Кечева – гл. инженер при ТП “ДЛС – Извора”; 

Членове: 

1. Инж. Здравко Караджов – зам. директор при ТП „ДЛС-Извора”; 

2. Инж. Веселин Юруков – лесничей при ТП „ДЛС-Извора”; 

3.Вероника Сариева – юрисконсулт при ТП “ДЛС – Извора”; 

4. Илияна Коджебашева – счетоводител при ТП „ДЛС-Извора” 

 

Извърши проверка на представените документите по чл. 35, ал.5  от Наредбата, 

както следва: 

І „Тонибон – 71” ЕООД  определения за изпълнител представи за обект №22343 

следните документи: 

1.    Представено е свидетелство за съдимост – копие с гриф „Вярно с оригинала” 

2. Представени са - заверени копия на документите за  регистрация и техническа 

изправност на декларираната техника за добив и извоз съгласно изискванията 

на Закона за регистрацията и контрола на земеделската и горската техника;  

3. Представи документи за собствен обоз. 

4. Представено е заверено копие на удостоверение за регистрация в публичния 

регистър по чл. 235 от ЗГ на лесовъда посочен в декларацията му –приложение 

№3; 

5. Представена е- справки за действащите трудови договори, издадена от НАП с 

дата не по-късна от един месец преди датата на заповедта за определяне на 

изпълнител. 

6. Представени са - заверени копия от документи  - свидетелства за 

правоспособност за работа със съответния вид техника, съгласно Закона за 

регистрацията и контрола на земеделската и горската техника за работниците 

които ще работят с техниката. 

7.    Има внесена гаранция за изпълнение. 

 

Комисията счита, че представените документи напълно съответстват с Наредбата и 

изискванията на Възложителя и може да се пристъпи към сключване на договора в срока 

по чл. 35, ал.3 от наредбата. 

 

ІІ. „Мурсалица лес” ЕООД определен за изпълнител представи за обект №22239 

следните документи: 

1.    Представено е свидетелство за съдимост  – копие с гриф „Вярно с оригинала” 

2. Представен е договор за наем на декларираната техника за добив и извоз и 

документите за  регистрация и техническа изправност съгласно изискванията на 

Закона за регистрацията и контрола на земеделската и горската техника; 

3. Представен е договор за наем за обоз;  
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4. Представено е заверено копие на удостоверение за регистрация в публичния 

регистър по чл. 235 от ЗГ на  лесовъда посочен в декларацията му –приложение 

№3; 

5. Представена е - справки за действащите трудови договори, издадена от НАП с 

дата не по-късна от един месец преди датата на заповедта за определяне на 

изпълнител. 

6. Представени са - заверени копия от документи  - свидетелства за 

правоспособност за работа със съответния вид техника, съгласно Закона за 

регистрацията и контрола на земеделската и горската техника за работниците 

които ще работят с техниката. 

7.    Има внесена гаранция за изпълнение. 

 

Комисията счита, че представените документи напълно съответстват с Наредбата и 

изискванията на Възложителя и може да се пристъпи към сключване на договора в срока 

по чл. 35, ал.3 от наредбата. 

 

ІІІ. ”Джамбаз 5354” ЕООД определен за изпълнител представи за обекти №22345 

И №22312 следните документи: 

1.    Представено е свидетелство за съдимост  – копие с гриф „Вярно с оригинала” 

2. Представени са - заверени копия на документите за  регистрация и техническа 

изправност на декларираната техника за добив и извоз съгласно изискванията 

на Закона за регистрацията и контрола на земеделската и горската техника;  

3. Представи документи за собствен обоз. 

4. Представено е заверено копие на удостоверение за регистрация в публичния 

регистър по чл. 235 от ЗГ на  лесовъда посочен в декларацията му –приложение 

№3; 

5. Представена е - справки за действащите трудови договори, издадена от НАП с 

дата не по-късна от един месец преди датата на заповедта за определяне на 

изпълнител. 

6. Представени са - заверени копия от документи  - свидетелства за 

правоспособност за работа със съответния вид техника, съгласно Закона за 

регистрацията и контрола на земеделската и горската техника за работниците 

които ще работят с техниката. 

7.    Има внесена гаранция за изпълнение. 

 

Комисията счита, че представените документи напълно съответстват с Наредбата и 

изискванията на Възложителя и може да се пристъпи към сключване на договора в срока 

по чл. 35, ал.3 от наредбата. 

 

Настоящия протокол се състои от 2 (две) страници. 

 

Председател: ........../*П/................ 

   инж. Стоянка Кечева                                         

 

Членове: .........../*П/..............              ………/*П/…………..    

                        Инж. Веселин Юруков       инж. Здравко Караджов 

 

                        …………/*П/……………     ………/*П/……. 

                        Вероника Сариева             Илияна Коджебашева                     

                        

                       *  Подписите са  заличени  съгласно  Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


