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                                             ДИРЕКТОР ТП „ДГС Карнобат”:.............................. П*...... 

                                                                                                                (инж. Светлин Водев) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

                     Днес, 24.09.2019 г., в 10,00 часа, във връзка със заповед на директора на 

 ТП „ДГСКарнобат” и на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата се изготви настоящият  

протокол от  комисия в състав: 

 Председател: инж. Христо Илиев – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”, 

 и членове: 1. Станка Банчева – гл. счетоводител ТП „ДГС Карнобат”; 

                    2. Валентина Райчева-  счетоводител ТП „ДГС Карнобат”; 

Комисията се събра, за да провери редовността и съответствието на представените от  

управителя на „Топленко” ЕООД във връзка с изискванията на 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, документи /Наредба/. 

          Председателят на комисията запозна членовете на комисията с документите, 

които Ленко Пенев е представил, а именно свидетелство за съдимост рег. № 493, 

издадено от Бюро съдимост при Районен съд-Карнобат на 28.03.2019 г., както и 

удостоверение изх. № 020201900216602 от 30.08.2019 г, издадено от ТД на НАП  

Бургас на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК. От представените документи е видно, че 

дружеството отговаря на посочените в чл. 35, ал. 5 условия, тъй като управляващият не 

е осъждан, а дружеството няма задължения към държавата. Видно от платежно  

нареждане от 18.09.2019 г., „Топленко” ЕООД е превело сумата от 650 лева с основание 
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„гаранция за търг за обект 1928”. Съобразно чл. 9а, ал.8 от Наредбата и съгласно 

проекто-договора гаранцията за участие в открития конкурс се трансформира в 

гаранция за изпълнение, поради което Комисията усатнови, че е налице и тази 

предпоставка за подписване на договор с участника определен за изпълнител. 

След като констатира, че са налице нормативно определените изисквания и 

представляващия „Топенко” ЕООД е представил изискуемите документи, комисията 

приключи своето заседание в 10 часа и 10 минути на 24.09.2019 г. 

               Настоящия протокол бе изготвен в един екземпляр и представен на директора 

на ТП на ДГС Карнобат за утвърждаване. 

 

 

К О М И С И Я: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:....…..……… П*………...…. 

                                       (инж. Христо Илиев) 

 Членове: 

1.........................П*.... ...…..                                                               2……........ П*.... ....…… 

                            (Станка Банчева)                                                       (Валентина Райчева) 

 

 

 

                                                                                                                    

*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 


