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П Р О Т О К О Л   

№ 2  

 

 На 6.01.2023 година, комисия назначена със Заповед № З-02-4/6.01.2023 г. на 

Директора на ДГС „Акад.Николай Хайтов“ в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.Даниела Делисивкова  – лесничей на ТП ДГС Акад.Н. Хайтов” 

Членове:  

       2. инж. Мария Белокапова  - технолог  при  ТП „ДГС  Акад. Николай  Хайтов 

 3.Гергана Станкова – гл. счетоводител при ТП ДГС Акад.Николай Хайтов 

  

се събра на заседание в административната сграда на ТП „ДГС Акад.Николай Хайтов“, 

която на основание чл.35, ал.8 от „Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в ГТ – държавна и общинска собственост, и за ползване на 

дървесина и недървесни горски продукти“ (наричана в настоящия протокол Наредбата) 

да провери редовността и съответствието на представените от участниците определени 

за изпълнители, документи по чл.35, ал.5 от Наредбата във връзка с открит конкурс, 

открит със Заповед № 3-02-327/21.11.22г, на Директора на ТП „ДГС Акад.Николай 

Хайтов“. 

 В деловодството на стопанството са постъпили документи от следните участници 

определени за купувач: 

 

 1.   „ПРЕСТИЖ СОЛИЩА“ ООД – със заявление с Вх-02-16/05.1.2023г. 

 - Свидетелство за съдимост от 20.12.2022г. 

 - Документ за внасяне на допълнителна парична сума – в случаите, когато 

гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие или учредена в 

полза на купувача банкова гаранция за изпълнение на договора; /Платежно нареждане за 

довнасяне на гаранции за изпълнение за обекти   № 2301МТ, 2304МТ и 2305МТ. 

 - Удостоверение от компетентен държавен орган за липса на парични задължения 

към държавата.    

 Комисията провери и констатира, че са  представени всички необходими 

документи съгласно чл.35, ал.5 от Наредбата от участникът „ПРЕСТИЖ СОЛИЩА” 

ООД определен за изпълнител на дърводобивните работи в обекти  № 2201МТ, 2304МТ 



 

 

2 

и 2305МТ  с  влязла  в законова сила заповеди №3-02-357/13.12.22Г., № З-02-

360/13.12.22г., №З-02-361/13.12.22г. 

        2. ЕТ „ИВАН КАРТАЛОВ“ – със заявление с  Вх-02-14/05.1.2023г. 

- Свидетелство за съдимост от 05.12.2022г; 

 - Документ за внасяне на допълнителна парична сума – в случаите, когато 

гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие или учредена в 

полза на купувача банкова гаранция за изпълнение на договора; /Платежно нареждане за 

довнасяне на гаранции за изпълнение за обект   № 2102МТ и 2103МТ  

 - Удостоверение от компетентен държавен орган за липса на парични задължения 

към държавата.    

 Комисията провери и констатира, че са  представени всички необходими 

документи съгласно чл.35, ал.5 от Наредбата от участникът ЕТ„ИВАН КАРТАЛОВ”  

определен за изпълнител на дърводобивните работи в обекти  № 2102МТ и 2103МТ  с  

влязла  в законова сила заповеди №3-02-358/13.12.22г, №3-02-359/13.12.22Г. 

 

 

На второ място няма класиран участник, поради това, че за този обект е 

подадена само една оферта от цитирания по-горе участник. 

  

   Настоящият протокол е неразделна част от тръжната документация ведно с 

описаните в него документи.  

 

 

 

К О М И С И Я :  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..............п*...................... 

                             /Д.Делисивкова/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

.……………п*……......  

        / инж.М.Белокапова/ 

 

  …………п*……….. 

        /Г. Станкова/ 

 

  


