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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  ГР. СМОЛЯН 

            ТП 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” 
24.08.2022г. 
 

П Р О Т О К О Л  
 

Днес, 24.08.2022г. комисия, назначена със Заповед № З-31-422 от 24.08.2022г. на Директора на ТП 
ДЛС „Женда” – гр. Кърджали в състав: 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Любомир Дичев Джисов – зам.-директор при ТП ДЛС „Женда“; 
ЧЛЕНОВЕ:  
1.  инж. Теодора Петкова Петкова – лесничей при ТП ДЛС „Женда”; 
2.  Веска Станкова Иванова – счетоводител оперативен при ТП ДЛС „Женда“ 

се събра в 14:00 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 в резултат от проведен открит конкурс с предмет: „Добив (сеч, разкройване на асортименти 
съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 
продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на 
дървесина, включена в Обекти № 2237, 2238, 2239 от териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС 
„Женда““. 

Председателят на комисията откри заседанието. 
На заседанието присъстваха всички членове на комисията.  
Комисията извърши проверка на представените от участниците документи по чл. 35, ал. 5 от Наредбата 

и констатира следното: 
 
За Обект № 2239 

 Участникът „ДЕМАХ“ ООД е представил следните документи: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в гаранция за изпълнение за обект № 2239; 
2. Свидетелство за съдимост; 
3. Свидетелства за правоспособност за работа с моторни триони на лицата, които ще извършват 

дейността добив на дървесина; 
4. Валидно свидетелство на лицето, управляващо необходимата техника; 
5. Свидетелство за регистрация на верижен трактор; 
6. Свидетелства за регистрация на моторни триони. 
След като сравни гореописаните документи с представените от участника документи за участие в 

открития конкурс, комисията установи, че гореописаните документи са редовни и съответстват на 
представените по-рано за участие в конкурса такива.  

Във връзка с гореизложеното участникът „ДЕМАХ“ ООД е представил всички изискуеми документи 
по чл. 35, ал. 5 от Наредбата, като същите са редовни и в съответствие със законовите изисквания. 

Заседанието на комисията приключи в 14:30 часа на 24.08.2022г.   
              

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

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

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

     *Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
                                         

Настоящият протокол е представен за утвърждаване на 24.08.2022г. 


	П Р О Т О К О Л

