
   

          „     ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП СЛИВЕН 
            ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ МАДЖАРОВО 

                  Г           р.Маджарово ,ул. Петър Ангелов 7А ,  тел: 0884 389 956,dgs_madjarovo@abv.bg; dgsmadjarovo@uidp-sliven.com 

 
  

Вх.№ АСД-06-137/27.02.2020г. 

 

         УТВЪРДИЛ: ……………п…………… 

                                                                       28.02.2020Г. 

                                                                                Директор ТП ДГС МАДЖАРОВО 

                                                                                                  /инж. АНТОНИ ТОДОРОВ/ 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

        Днес 27.02.2020г. от 15:00 часа на основание чл.35, ал.8 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска 

собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и Заповед № РД-10-

22/27.02.2020г. на Директора на ТП ДГС Маджарово в сградата на ТП ДГС Маджарово на 

ул. „Петко Каравелов” № 2 - офис гр.Харманли се събра комисия, която да провери 

редовността и съответствието на представените документи по чл.35 ал.5 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и 

общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти от 

определеният за изпълнител въз основа на проведен  открит конкурс за възлагане 

изпълнението на услугата: „Попълване и отглеждане на тополови и дребноразмерни 

фиданки“ в обект 2091 в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. 

  Комисията е в състав: 

     Председател: 

                   инж.  Кадрие Карабаш – лесничей при ТП ДГС Маджарово                          

            Членове: 

                    1. Анастасия Йорданова – правоспособен юрист  

                    2. Ана Георгиева – гл. счетоводител при ТП ДГС Маджарово 

                    3. Софрони Софрониев  - организатор охрана при ТП ДГС Маджарово 

                    4. Крестина Владимирова–  счетоводител  при ТП ДГС Маджарово 

 

Присъстваха всички членове от редовния състав на комисията.  
Председателят на комисията откри заседанието и обяви заповедта на Директора  на 

ТП ДГС Маджарово за проверка на редовността и съответствието на представените 

документи. 

            Комисията констатира, че до посочения  срок за представяне на документи по чл.35 

ал.8 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни 

горски продукти определения за изпълнител от обект: № 2091  -ЕТ „БАЕНА – АТАНАС 

БАЕВ”е представил следните документи: 

 

1.Справка за актуално състояние на действащите трудови договори 

2. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК 

3. Свидетелство за съдимост 

4. Документи доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които е 

декларирал. 

5.Заявление за трансформиране на гаранцията за участие в гаранция за изпълнение  

 



 

Представените документи са валидни към датата на разглеждането. 

Комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, поради 

което предлага на  ВЪЗЛОЖИТЕЛ да се сключи договор за изпълнение на услугата: 

«Попълване и отглеждане на тополови и дребноразмерни фиданки» в обект 2091 в 

териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово с  ЕТ ”БАЕНА  АТАНАС БАЕВ”. 

Комисията приключи работата си в 15:40ч. Протоколът се изготви на 27.02.2020г. 

Всички решения са взети единодушно. 

Протоколът се представи за утвърждаване на възложителя за предприемане на 

действия по проверка на изпълнителя /оценка на риска/ по реда на ЗМИП и сключване на 

договор. 

 

Председател:  ……………п………….…     

 

Членове: 1. ………………п………………… 

 

     2. ………………п………………… 

 

     3………………..п……………….. 

 

                4………………...п……………….. 

 

 

 

 

 


