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Съгласно чл.9б, ал.4, т.2 от Наредбата, настоящият 

протокол да се публикува в срок 3 работни дни от 

утвърждаването му! 

 

УТВЪРДИЛ:…п / печат/……………. 

/инж.Йорданка Найденова- Директор 

наТП ДГС Генерал Тошево / 

   Дата:01.07.2019г. 
 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес, в 15.00ч.на 26.06.2019г., комисия назначена със Заповед №РД-06-

115/18.06.2019г. на Директора на ТП ДГС Генерал Тошево  в състав: 

 

Председател: 

инж.Цветомир Колев, лесничей в ТП ДГС Ген.Тошево 

Членове:  

Станка Лазарова, счетоводител при ТП „ ДГС Генерал Тошево” 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист 

 

се събра в пълен състав на заседание в административната сграда на ТП ДГС 

Генерал Тошево за да извърши проверка на редовността и съответствието на 

представените документи за сключване на договор с АЛИНА - СТИЛ ЕООД опредлен 

съгласно Заповед №РД-06-117/21.06.2019г. на директора на ТП ДГС Генерал Тошево, 

за изпълнител по проведената процедура ОТКРИТ КОНКУРС за Извършване на 

Механизирано почистване на площи за залесяване и почвоподготовка – 

механизирано фрезоване на дълбочина 30 – 35 см , в т.ч. раздробяване на пъни и 

корени върху цялата площ за залесяване от горски насаждения, разположени в 

горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС 

Генерал Тошево, за Обект №1, открит със Заповед №РД-06-106/30.05.2019г. на 

директора на ТП ДГС Генерал Тошево оправомощен за това със Заповед 

№199/28.05.2019г. на директора на „СИДП“ ДП Шумен.  
 

За провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Наредбата 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/ 

 

Комисията констатира, че съгласно изискванията на чл.23, ал.6 от Наредбата и в 

изпълнение на Заповед №РД-06-117/21.06.2019г. на директора на ТП ДГС Генерал 

Тошево, в законоустановения срок в деловодството на стопанството са постъпили 

документи както следва: 

От чл.59 от ЗЗЛД, представляващ АЛИНА - СТИЛ ЕООД с вх.номер на 

документите №РД-04-1399/26.06.2019 г. 

Комисията установи, че са представени следните документи: 

1. Заверена от участника инвентарниа книга за ДМА, относно притежаваната от 

участника собствено работно оборудване, съгласно т 6.2.1 от условията, осигуряваща 

извършване на дейността, с приложени доказателства за работна годност както следва: 

- заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ или Областна 

дирекция „Земеделие“ и преминал технически преглед, съгласно ЗРКЗГТ- 2 /два/ 

комплекта, за изискуемите две машини. 



 

2. Оригинал на справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 3 от КТ, издадена от 

ТД НАП за действащите трудови договори на служителите и работниците на 

участника с дата на издаване 12.06.2019г., като към нея са приложени и следните 

документи: 

- заверени копия на документи доказващи придобита правоспособност за работа с 

„колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини“ – 

категория „Твк“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 1 от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ- 

2 /два/ броя заверени копия; 

3. номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случаите, 

когато гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или 

учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора – НЕ Е 

ПРИЛОЖИМО;  

4. свидетелство за съдимост на чл.59 от ЗЗЛД, представляващ АЛИНА - СТИЛ 

ЕООД - оригинал; 

5. удостоверение от органите на Националната агенция за приходите (НАП), че 

няма парични задължения към държавата, с дата на издаване 06.06.2019г.  

- документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, 

удостоверяващ, че участникът няма непогасени задължения към „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП Шумен и неговите териториални поделения с дата на 

издаване24.06.2019г. 

 

Комисията констатира, че представените документи съответстват на изискванията 

на т.12.7 от условията за провеждане на процедурата. 

  

Комисията извърши проверка относно редовността и валидността на 

представените документи, и констатира, че същите са редовни и валидни, поради което 

единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

ДОПУСКА до сключване на договор участника АЛИНА - СТИЛ ЕООД с 

ЕИК чл.59 от ЗЗЛД седалище и адрес на управление в чл.59 от ЗЗЛД, представлявано 

от чл.59 от ЗЗЛД – управител, за Обект №1. 

 

 

Председател : 

инж.Цветомир Колев, лесничей в ТП ДГС Ген.Тошево – п  

 

Членове:  

Станка Лазарова, счетоводител при ТП „ ДГС Генерал Тошево” -п 

 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист -п 

 

 

Настоящият протокол се представи и прие от възложителя на 28.06.2019 г., 

Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.8 от Наредбата в 3-дневен срок от получаване 

на протокола на комисията възложителят го утвърждава. 

 

 


