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П Р О Т О К О Л 

 

 
 На  30.12.2020г.  комисия назначена със Заповед  №505/30.12.2020г.  на  директора 

на ТП ДГС Цонево,  в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - зам.директор 

при ТП ДГС Цонево 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - счетоводител при ТП ДГС Цонево 

      2/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - юрисконсулт при ТП ДГС Цонево                 

          Се събра на заседание в административната сграда на ТП ДГС Цонево, като на 

основание чл.35, ал.5 от Наредба 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 (Наредбата)   да провери редовността и 

съответствието на представените документи за сключване на договори от  проведена 

процедура – ОТКРИТ КОНКУРС с предмет:  :  „Товарене, транспортиране до ТИР 

станция и претоварване на дървесина за нуждите на  ТП ДГС Цонево“, приключил 

със Заповед №498/21.12.2020г   на директора на ТП ДГС Цонево за класиране и 

определяне на изпълнител. 

 

      Съгласно чл.23, ал.6 от Наредбата и указанията дадени в Заповед №498/21.12.2020г   

на директора на ТП ДГС Цонево за класиране и определяне на изпълнител, документи 

по чл.35, ал.5 от Наредбата са представили, както следва: 

 

1.За Обект № 2101 –  „Самотино Хънтинг” ЕООД , с вх.№1633/30.12.2020г при ТП 

ДГС Цонево  

 

      Комисията разгледа представените документи за Обект №2101 - „Самотино 

Хънтинг” ЕООД и установи наличието на следните: 

1.Удостоверение издадено от СИДП ДП Шумен. 

2.Свидетелство за съдимост на управителя 

3.Удостоверение за липса на задължения от НАП  

4.Инвентарна книга за ДМА- 1 бр 

5За товарни автомобили с висока проходимост: 

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗДвП – заверени копия; 

- заверено копие от талон за преминал технически преглед на техническата 

изправност на техниката. 

- заверено копие от документ, доказващ наличието на инсталирана GPS система за 

проследяване съгласно Наредба №1 от 2012 год. за контрола и опазването на горските 

територии 
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 6. Справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ; 
          - за заявената техника за транспортиране –правоспособност за управление на 

заявената техника за транспортиране;  

          - за претоварване - 2-ма работника назначени на трудов договор за тази дейност;  

        7.Заявление за трансформиране на внесената гаранция за участие в гаранция за 

изпълнение  на договора  за обект № 2101 

        

      Комисията извърши проверка на представените от участника документи  и 

установи, че те съответстват на изисканите от Възложителя .  

      Предвид посоченото, участника отговаря на условията за сключване на договор за 

възлагане на дейността за обект № 2101 

 

      След утвърждаването му , протоколът следва да се публикува на интернет 

страницата на ТП ДГС Цонево  и СИДП ДП Шумен по обособения раздел на 

процедурата. 

 
КОМИСИЯ: 

Председател :.......п........................ 

Инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ -  зам.директор  при ТП ДГС Цонево 

Членове: 

..............п....................... 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ –счетоводител при ТП ДГС Цонево 

..............п........................ 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - юрисконсулт при ТП ДГС Цонево 

 
                                                                                                  ........п/печат............. 

                                               УТВЪРДИЛ :ИНЖ. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/                                                                                      

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ЦОНЕВО 

                                                                       30.12.2020г. 


