
 

                           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 предварителна продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортименти 

от годишен план за ползване на дървесина от горите от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС 
Сливен”, открит със Заповед № ПО–06-275/15.08.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Сливен”,  

 

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

 

 
Комисията определена със Заповед № ПО-06-304/03.09.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Сливен” в 

състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Красияким Якимов – Зам. Директор „Дърводобив” при ТП „ДГС Сливен” 
ЧЛЕНОВЕ: 1.инж. Венета Тодорова – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

2. инж. Диана Михалкова – „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 10:00 часа на 

12.09.2019 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 № 19-

15Б ( отд. 

203 „е”, 204 

„б”, 205 

„ж”) 

 „ИСПОР” ООД, ЕИК 

128619116, със седалище и 

адрес на управление: гр. 
Сливен, бул. „Хаджи 

Димитър” № 18, вх.В, ап.1, 

вписано в търговския 

регистър към Агенция по 
вписвания под № 

20080821181618, 

представлявано от  Огнян 
Минчев Огнянов, ЕГН 

7706069086 – управител, 

регистриран като участник в 

процедурата с пореден 
номер № 1, участник подал 

 

 
Заповед № ПО-

06-

311/04.09.2019 г. 

1. Удостоверение от НАП, с 

Изх.№ 
200201900203186/14.08.2019г. 

– заверено копие; 

2. Удостоверение от ЮИДП, 

с Изх.№ ФСД-23-16 – 
заверено копие; 

3. Свидетелство за съдимост,с 

рег. № 3424/28.05.2019 г.  – 
заверено копие; 

4. Заявление за 

трансформация на гаранцията 

за участие в гаранция за 
изпълнение. 

 

 

няма 



оферта с вх. № 2019-

41/03.09.2019 г., подадена 

11.15 часа; 

 

 

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

документация по своята работа на Възложителя за утвърждаване на  12.09.2019 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) 

 


