
 

                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 

 

 

                                                                              УТВЪРДИЛ:……/п/.……..…………… 

                        ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СЛИВЕН” 

           /инж. Д. Димов/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
За разглеждане и проверка редовността на представените документи за сключване на договор по 

реда на чл.35, ал.5 от „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” (изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г.) на класираните участници в търг с явно 

наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти от 

годишен план за ползване на дървесина от горите от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС 

Сливен”, открит със Заповед № ПО–06-164/26.06.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Сливен”,  
 

                                                                                      пр. основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата 

 

 
Комисията определена със Заповед № ПО-06-216/15.07.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Сливен” в 

състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Красияким Якимов – Зам. Директор „Дърводобив” при ТП „ДГС Сливен” 

ЧЛЕНОВЕ: 1.инж. Диана Михалкова – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 
2. инж. Венета Тодорова – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

3. Добромира Андонова – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен” 

   4. Красимира Златева  – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

                     
 Съгласно чл.35, ал.8 във връзка с чл.23, ал. от Наредбата се събра на заседание в 09:00 часа на 

25.07.2019 г. в административната сграда на ТП „ДГС Сливен” за разглеждане и проверка редовността 
на представените документи за сключване на договор по реда на чл.35, ал.5 от „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” (изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 

2019 г.), както следва: 
 

Обект Фирма Заповед за 

класиране 

Представени документи Забележка 

 

Обект № 

1944А /отд.: 

295 „а”, „б”, 

„в”/ 

 

  „ТЕРРА ЛЕС 1” 

ЕООД, ЕИК 205389905,  със 
седалище и адрес на 

управление: гр.София, район 

Красно село, ж.к „Белите 
брези”, кв. Гоце Делчев” № 

7, ет. 3, ап. 7, вписано в 

търговския регистър към 

Агенция по вписвания под 
№ 20181113082053, 

представлявано от Галимир 

Ангелов Димитров - 
управител, регистриран като 

участник в процедурата с 

 
 

Заповед № ПО-

06-
169/03.07.2019 г. 

1. Удостоверение от ЮИДП, 
с Изх.№ ФСД-23-

330/08.07.2019 г. – в 

оригинал; 
2. Свидетелство за съдимост,с 

рег. № 3749/09.07.2019 г.  – 

заверено копие; 

3. Платежно нареждане от 
23.07.2019 г. за довнасяне на 

сума в размер на 2 292,30 лв. 

без вкл. ДДС, 
представляваща гаранция за 

изпълнение  

 

 
няма 



пореден номер № 1, 

участник подал оферта с вх. 

№ 2019-32/11.07.2019 г., 
подадена 11.45 часа; 

 

 
 

            Комисията завърши своята работа, след като обобщи резултатите и предава цялата 

документация по своята работа на Възложителя за утвърждаване на  25.07.2019 г.  

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …/п/…………                             

                                                                                   

ЧЛЕНОВЕ:  1……./п/.…..….…..                                                    

                                                        

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

                                                                                                      

                      3……/п/…….……..  

  

                      4……/п/…….……..      

 
*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
 


