
 

 

 

Утвърдил   на  06.01.2021г.: 

Директор ТП ДГС Стара Загора…/п*/……… 
*  налице е положен подпис, заличен 

съгл.Регламент(EC)2016/679      
     /инж. Иван  Чергеланов/ 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №2  

за  проверка  редовността и съответствието на  представените документи за  сключване  на   

договор  за  възлагане  на  лесокултурни дейности   в  териториалния обхват на дейност 

 на ТП ДГС Стара Загора  -   обект №215201  

 

 

 

           Днес  06.01.2021г., на основание  Заповед № РД-10-03/05.01.2021год.  на  Директора на ТП ДГС Стара Загора, във вр. с 

чл.35, ал.8 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  (наричана  за  краткост „Наредбата“), се събра 

Комисия  в  следния  състав : 

           1. инж.Анна Симеонова Стойкова – председател 

            2. Румяна Атанасова Атанасова  -  адвокат   

            3. Галина Динева Стоянова  - икономист  

            4. Живка Динева Михалева  – представител на   Община Стара Загора    

            5. инж.Даниил Георгиев Динев  - инженер  по ГС  
която съгласно Раздел І-ви от Заповед №РД-10-03/05.01.2021г. на Директора на ТП ДГС Стара Загора има задача  да  провери 
представените  от  фирма „Агресия 99“ЕООД с ЕИК 123645648, седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Братя 

Жекови 57,  представлявана  от  управител Диян Генчев Иванов   документи  за  сключване на договор за  изпълнение на  

лесокултурни дейности „Попълване и отглеждане на горски култури“ в  общински горски територии,  предоставени  за  

управление на  ТП ДГС Стара Загора съгласно  договор,   за  обект №215201,  заведени в  деловодния  регистър  на ТП ДГС Стара 

Загора с  вх.№ ОД- 03-73/29.12.2020г.  за редовността им и съответствието им  с изискването  на чл.35, ал.5 от  Наредбата и с 

Условията за провеждането на открития конкурс.   

 

            При  разглеждане на  приложените  документи  Комисията констатира, следното: 

            Подадено  е  Заявление от фирма „Агресия 99“ЕООД с ЕИК 123645648, седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, 

ул.Братя Жекови 57,  представлявана  от  управител Диян Генчев Иванов   , заведено в  деловодния  регистър  на ТП ДГС Стара 

Загора с  вх.№ ОД-03-73/29.12.2020г. , към което са приложени  документи  за сключване на договор за изпълнение  на  услуга 

„Попълване и отглеждане на горски култури“ в  общински горски територии,  предоставени  за  управление на  ТП ДГС Стара 

Загора съгласно  договор, за  обект № 215201,  изисквани съгласно Условията  за  провеждане на процедурата. При   разглеждане  

на  същите, комисията констатира, че  са  представени  следните  документи : 

1.Всички документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост: 

 Удостоверение за регистрация  на  фирмата  в публичният регистър на ИАГ, съгл. чл.241от ЗГ. 

 Удостоверение за регистрация на лицензираният лесовъд в публичния регистър на ИАГ, съгласно чл.235 от ЗГ - за 

дейността „планиране и организация на дейностите по залесяване“ в едно  със Справка за подадено Уведомление по  чл.62 

от КТ. 

   Документ  за  съответствие  с международен  стандарт издаден от независим орган по сертификация, удостоверяващ, че 

търговеца прилага система за управление на качество при изпълнение на лесокултурни дейности . 

  Документ  доказващ  собственост  на  МПС -   копие  на регистрационен  талон – част I   и  копие  на  удостоверение за  

техническа  изправност на  автомобила. 

  Фактури  за закупен работен  инвентар   за   меч на Колесов ; садилни колчета ; мотики – 2 бр.  фактури. 

  Фактури  за закупено  работно облекло /ЛПС/  за посочения брой  лица -  работен костюм, работни обувки ,  сигнална 

жилетка - 2 бр. фактури. 

  Справки за регистрацията на трудовите договори в НАП . 

 Списък на  лицата с които ще се изпълнява  договора. 

 Копие  от  платежно нареждане  № 451В1О020339003Z . 

2.Свидетелство за съдимост на управителя  на  фирмата.  

3. Удостоверение  от  НАП  за  липса  на  задължения- съгл.чл.87,ал.6. от ДОПК. 

 

Комисията   направи  служебна  проверка в  счетоводния отдел на  ДГС Стара Загора  и  установи,  че  сумата  от 188,12лв. 

внесена  като  гаранция  за  участие ,  е  трансформирана  в  гаранция  за  изпълнение,  за  което  е  приложено  извлечение  от  

счетоводната  сметка.  

 

След  проверка  на  всички  представени от  фирмата  документи,  Комисията  констатира: 

Представените  документи  са постъпили в срок,  валидни  са като форма и съдържание, копията са заверени   с гриф „Вярно  с 

оригинала“, подпис на лицето Диян Генчев Иванов   представляващо фирма „Агресия 99“ ЕООД, и са подпечатани  със „свеж“ 

печат  на фирмата. Представени са всички  документи за сключване на договор, съгласно изискванията посочени  в условията на  

процедурата. 

 

След  проверка  на  всички  представени от  фирмата  документи,  Комисията  констатира: 

 

 

 



 

 

 

 

            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

 Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Стара Загора да сключи договор за изпълнение  на  услуга „Попълване и 

отглеждане на горски култури“ в  общински горски територии,  предоставени  за  управление на  ТП ДГС Стара Загора 

съгласно  договор, за  обект № 215201 с класирания на първо място участник фирма „Агресия 99“ЕООД с ЕИК 123645648, 

седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Братя Жекови 57, тъй като същият е представил всички изискуеми 

документи за сключване на договор съгласно чл.35,ал.5 от  Наредбата, които са представени в срок, валидни са като форма и 

съдържание и доказват неговата техническа и кадрова обезпеченост. 

 

           Настоящият  Протокол е изготвен  на основание    чл.35, ал.8   от  Наредбата,   и  се  предава  заедно с цялата  документация  

събрана  в  хода  на  процедурата,   на  Директора  на  ТП ДГС Стара Загора за  утвърждаване. 

   

На основание чл.9б, ал.5 от Наредбата, с публикуването на настоящия Протокол се приема, че заинтересованите лица са 

уведомени относно отразените в докумунта  обстоятелства. 

 

 

 

 

 Комисия: 

                                   1. инж.Анна Симеонова Стойкова   …….../п/*......…. 

 

  2. адв.Румяна  Атанасова Атанасова  …../п/*.......….. 

                                                  3. Галина Динева Стоянова  - …….../п/*......…. 

 

                                                  4. Живка Динева Михалева  – …….../п/*......…. 

 

                                                  5. инж.Даниил Георгиев Динев  -  …….../п/*...... 

 
*  налице са положени  подписи,  заличени  съгл.Регламент(EC)2016/679                        

 

 


