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П Р О Т О К О Л   

 

№ 2  

 

 На 09.03.2023 година, комисия назначена със Заповед № З-02-43/08.03.2023 г. на 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж.Даниела Делисивкова  – лесничей  при ТП „ДГС Акад. 

Николай Хайтов”; 

 Членове:  

       2.Ангел Безергянов – юрисконсулт на 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 участника,  определен за 

изпълнител, документи по чл.35, ал.5 от Наредбата във връзка с продажбата на стояща 

дървесина на корен в едно дейността добив на дървесина от обект № 2306  чрез конкурс  

открит със Заповед № 3-02-345/30.11.22г на И.Д.Директор на ТП „ДГС Акад.Николай 

Хайтов“. 

 В деловодството на стопанството са постъпили документи от: 

 

 1.   ЕТ „ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА” – със заявление с Вх-02-

122/07.03.2023г. 

 - Свидетелство за съдимост от 29.12.2022 г. 

- 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   № 2306; 
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 - Удостоверение от компетентен държавен орган за липса на парични задължения 

към държавата.    

 

- Справка за актуално състояние на действащите трудови договори към 

06.03.2023г. 

- Свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника – 4 броя БМТ. 

- Удостоверения за вписване в ИАГ на търговеца и лицензирания лесовъд. 

- Свидетелства за правоспособност на необходимите работници. 

- Договори за наем/ лизинг на декларирания обоз и специализирана техника /с 

преминат годишен технически преглед/. 

 

 Комисията провери и констатира, че са  представени всички необходими 

документи съгласно чл.35, ал.5 от Наредбата от участникът ЕТ„ТОНИКИ – 

МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА”  определен за купувач на стоящата дървесина на корен  в 

обект  № 2306  в комплекс с дейността добив на дърва. 

 

  

 Настоящият протокол е неразделна част от тръжната документация ведно с 

описаните в него документи.  

 

 

К О М И С И Я :  

 

 

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

                             /инж.Д.Делисивкова/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 ................п*....................                                

      / А.Безергянов /                                                                                                

 

.……………п*-…………......  

        / Гергана Станкова/ 

 


