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П Р О Т О К О Л 

 
 На  04.01.2023 г. комисия назначена със Заповед № 5/04.01.2023 г. на директора на 

ТП ДГС Провадия,  в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – зам.-директор при ТП 

ДГС Провадия 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – РСО- главен счетоводител при ТП ДГС 

Провадия 

2. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

 

          Се събра на заседание в административната сграда на ТП ДГС Провадия, 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 договор от  проведена 

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

и претоварване на дървесина” в горски насаждения, разположени в държавни горски 

територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Провадия“, 

приключил със Заповед № 341/12.12.2022 г. на вр.и.д директор на ТП ДГС Провадия за 

класиране и определяне на изпълнител 

 

      Съгласно чл.23, ал.6 от Наредбата, документи по чл.35, ал.5 от Наредбата са 

представени, както следва: 

 

     За Обект №1 от „Василев 05“ ЕООД, с вх.№ 2230/29.12.2022 г. при ТП ДГС 

Провадия 

 

      Комисията разгледа представените документи за Обект №1 от „Василев 05“  ЕООД 

и установи наличието на следните: 

1. Свидетелство за съдимост на управителя 

2. Удостоверение за липса на задължения издадено от ТД на  НАП  

3. Заверено копие от счетоводните книги за ДМА, с приложени доказателства за работна 

годност както следва: 

За техника за транспорт (подвоз): 

- заверено копие на договор за наем на пътно превозно средство 

- заверено копие на талон за регистрация по ЗДП; 

- заверено копие от документ за техническа годност. 

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

проследяване, 

4. Заверено копие от справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, за действащите 

трудови договори на служителите и работниците на участника, с приложени следните 

документи: 

- Заверено копие на документ доказващи придобита правоспособност за управление на 

техника за транпорт (подвоз) 

5. Заявление за трансформация на внесена гаранция за участие в гаранция за изпълнение 

на договора за обект №1 

http://dgsprovadia.sidp.bg/


 

     Комисията извърши проверка на представените от участника документи  и установи, 

че те съответстват на изисканите от Възложителя.  

     Комисията извърши служебна проверка, от която установи, че дружеството няма 

задължения към СИДП Шумен, съгласно удостоверение издадено от СИДП ДП Шумен. 

     Комисията извърши служебна проверка в нарочно изготвен и поддържан от СИДП 

ДП Шумен публичен електронен регистър на договорите, като установи, че по 

отношение на „Василев 05“ ЕООД в рамките на едногодишен период, считано от датата, 

обявена като крайна дата за прием на документи за участие в процедурата, НЯМА 

задържана гаранция за изпълнение във връзка с прекратен поради виновно неизпълнение 

от страна на търговеца на договор с ТП ДГС/ДЛС/ЦУ на СИДП ДП-Шумен , сключен 

по процедури проведени по реда на:  чл.10, ал.1; чл. 38; чл.39; чл. 46 и чл. 75, от 

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

възлагане на дейността за обект №1. 

      С оглед горното, Комисията взе единодушно следното решение: 

      Комисията предлага на Възложителя да сключи  договор за  обект №1 с участника: 

„Василев 05“  ЕООД. 

 

      Настоящият протокол се изготви и предаде на Възложителя за утвърждаване на 

06.01.2023 г. 

      След утвърждаването му, протоколът следва да се публикува на интернет страницата 

на ТП ДГС Провадия и СИДП ДП Шумен по обособения раздел на процедурата. 

 

 
 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

Председател: подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – зам.-директор  при ТП ДГС Провадия 

Членове: 
подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 
заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД –  РСО главен счетоводител  при ТП ДГС Провадия 
подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

 

 
                                                                                              подписано и заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

                                                                                      УТВЪРДИЛ: ИНЖ. РОСЕН РУСЕВ 

                                                                                        ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

 

                                                                          09.01.2023 г. 
                                                                        

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


