
 

                                                    УТВЪРДИЛ на 16.12.2020 г.   *** /П/ 

                                                                          ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОСТИ”: 

                 инж. *** 

 

ПРОТОКОЛ 
Днес, 16.12.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Кости”, във връзка със 

Заповед № РД-10-195/01.12.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Кости“, на основание чл. 35, 

ал. 8 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна 

и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти (Наредбата), 

Комисия в състав: 

Председател: инж. *** – зам.-директор на ТП „ДГС Кости”; 

Членове: 1. *** – гл. счетоводител на ТП „ДГС Кости“; 

                 2. *** – правоспособен юрист, 

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

дружествата, определени за изпълнители по договори за добив на дървесина от Обекти в 

района на дейност на ТП „ДГС Кости“, както следва: 

- За обект № 2102 и № 2108 - „Стоник Груп“ ООД, ЕИК 201589361; 

- За обект № 2103 и № 2110 - „Лес България“ ООД, ЕИК 202506977; 

- За обект № 2104 - „Зеленика 03“ ООД, ЕИК 102848944; 

- За обект № 2106, № 2107 и № 2109 - „Топливо Енержи Груп“ ЕООД, ЕИК 

203871701; 

Председателят на комисията запозна членовете на комисията с документите, които са 

представени от дружествата-изпълнители, а именно: Свидетелство за съдимост на 

управителя, Декларация за липса на задължения към Държавата и към „ЮИДП“ ДП – 

Сливен, Гаранцията за участие за обекта, която се трансформира в гаранция за изпълнение, 

съобразно условията на проекта на договор и условията за провеждане на процедурата, 

въпросник и декларации по ЗМИП. 

От представените документи е видно, че дружествата отговарят на посочените в чл. 

35, ал. 5 условия, тъй като съответният представляващ на всяко от дружествата не е осъждан, 

дружествата нямат задължения към държавата и „ЮИДП” ДП - Сливен, поради което 

Комисията установи, че е налице предпоставка за подписване на договор с всяко от 

дружествата за съответния обект, за който е определено за изпълнител.  

След като констатира, че са налице нормативно определените изисквания и 

дружествата-изпълнители са представили изискуемите документи, комисията приключи 

своето заседание, изготви настоящия протокол и го предаде на Директора на ТП „ДГС 

Кости“ за утвърждаване на същия ден. 

Комисия: 

Председател: инж.*** - ……***/П/……. 

 

Членове: 1. *** - ……***/П/…….                       2. *** - ……***/П/……. 

 

Получил на 16.12.2020 г. 

          ***/П/…                                             

инж. ***  

Директор на ТП „ДГС Кости” 

*** - Навсякъде в текста означава заличени лични данни съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 
2016/679. 


