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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  ГР. СМОЛЯН 

            ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  
„ЖЕНДА”, ГР. КЪРДЖАЛИ 

п.к.6600, гр.Кърджали, ул. „Васил Левски”2, тел./факс: +359361/6 53 96, е-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com 

 
Утвърдил,          п                                

                                     
инж. Радослав Боев 
Директор на ТП ДЛС „Женда” 
21.10.2022г. 
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

Днес, 21.10.2022г. комисия, назначена със Заповед № З-31-525 от 19.10.2022г. на Директора 
на ТП ДЛС „Женда” в състав: 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Боян Бисеров Павлов – зам. директор в ТП ДЛС „Женда”; 
ЧЛЕНОВЕ:  
1.  Хюля Ерол Хасан – юрисконсулт при ТП ДЛС „Женда”; 
2.  Веска Станкова Иванова – счетоводител оперативен при ТП ДЛС „Женда“,  
 

се събра в 10:00 часа в административната сграда на ТП ДЛС „Женда”, гр. Кърджали, ул. 
„Васил Левски” № 2, за проверка редовността и съответствието на представените документи по чл. 
35, ал. 5 от Наредбата във връзка със Заповед № З-31-514/14.10.2022г. на Директора на ТП ДЛС 
„Женда“, издаден в резултат от проведен открит конкурс по реда на Наредбата с предмет: 
„Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост, в 
териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС „Женда“, включени в Обект № 22-7“. 
 

Председателят на комисията откри заседанието. 
На заседанието присъстваха всички членове на комисията.  
Комисията извърши проверка на представените от участника „КАРТАЧ-1“ ЕООД документи 

по чл. 35, ал. 5 от Наредбата и констатира следното: 
 
За Обект № 22-7 

 Участникът „КАРТАЧ-1“ ЕООД е представил следните документи: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в гаранция за изпълнение за Обект № 

22-7.  
2. Свидетелство за съдимост.  
3. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на кандидата, 

издадена от НАП, от която са видни всички наети лица. 
4. Доказателства за наличието на необходимата техника и свидетелство за правоспособност 

на лицето, което ще извършва дейностите в обекта. 
 
След като сравни гореописаните документи с представените от участника „КАРТАЧ-1“ 

ЕООД документи за участие в открития конкурс с предмет: „Възлагане на лесокултурни 
дейности в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на 
ТП ДЛС „Женда“, включени в Обект № 22-7“, комисията установи, че гореописаните документи 
са редовни и съответстват на представените по-рано за участие в конкурса такива. 
 

Във връзка с гореизложеното участникът  е представил всички изискуеми документи по чл. 
35, ал. 5 от Наредбата, като същите са редовни и в съответствие със законовите изисквания. 
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Заседанието на комисията приключи в 13:30 часа на 21.10.2022г.   
 
 

                      
Председател на комисията:  ……………п….…………. 

Членове:  1……….п…..………...             

 2……….п….…...…….                               

                                         

Настоящият протокол е представен за утвърждаване на 21.10.2022г. 


	П Р О Т О К О Л

