
 

            Утвърдил   на 22.03.2022 г.: 

Директор ТП ДЛС 

Мазалатзалич.съгл.регл./ЕС/2016/679 

       / инж. Деян Белемезов / 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    
за  проверка  редовността и съответствието на  представените документи за  сключване  на  

договор 

 за  процедура „открит конкурс“ от  държавни  горски  територии 

  в  обхвата на дейност на ТП ДЛС Мазалат  от  обект № 2228 

 

                Днес,  22.03.2022 г.,   на основание  Заповед № РД-10-95/22.03.2022 год.  на  Директора 

на ТП ДЛС Мазалат, 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  (изм. и доп.,  Дв. бр.26  от 29.03.2019г., 

в сила от 29.03.2019г.),наричана по-долу за краткост „Наредбата“, се събра Комисия  в  състав : 

1. инж. Галин Пламенов Иванов – председател 

2. Румяна Атанасова Атанасова - юрист    

3. инж.Малин Стоянов Каращранов - лесничей 

4. Милена Николова Каварджикова - икономист  

5. инж. Марина Ганчова Чергеланова - лесничей 

 

която съгласно Раздел І-ви от Заповед №РД-10-95/22.03.2022 г. на Директора на ТП ДЛС 

Мазалат има задача  да  провери представените  от  фирма „ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД, ЕИК 

123754715 документи  за  сключване на договор  за  обект № 2228 ,  заведени в  деловодния  

регистър  на ТП ДЛС Мазалат с  вх. № РД-06-115/17.03.2022г.  за редовността им и 

съответствието им  с изискването  на чл.35, ал.5 от  Наредбата и с Условията за провеждането 

на търга.   

При  разглеждане на  приложените  документи  Комисията констатира, следното: 

Подадено  е  Заявление от управителя на фирма „ ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД, ЕИК 123754715 (  

вх. № РД-06-115/17.03.2022г.),  към което са приложени  документите  за сключване на договор, 

изисквани съгласно Условията  за  провеждане на процедурата. При   разглеждане  на  същите, 

комисията констатира, че  са  представени: 

1.Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова 

обезпеченост,   декларирани  от   фирмата,  а именно: 

1.1.Удостоверение за регистрация на фирмата в публичния регистър на ИАГ по чл.241 от ЗГ за 

дейността „добив на дървесина“. 

1.2.Удостоверение за регистрация на лицензираният лесовъд в публичния регистър на ИАГ по 

чл.235от ЗГ - за дейността „планиране и организация на добива на дървесина;  копие на 

допълнително споразумение  към трудов договор; справка за регистрацията на договора в НАП . 

1.3.Справки за регистрацията на трудовите договори в НАП и Свидетелства за 

правоспособност за работа с БМТ на моторист-секачите, за декларирания брой лица. 

1.4.Документи за налична горска техника– Свидетелствата за регистрация на техниката по 

реда на ЗРЗГТ в едно  с  талон за технически преглед на БМТ. 

1.5.Фактури за закупени ЛПС за  3 лица лица. 

3.Свидетелство за съдимост на  управителя на фирмата. 

4. Удостоверение от НАП за наличието или липсата на задължения,съгл. чл.87, ал.6 от ДОПК. 

 

           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 представляващо фирма „ 

ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД, и са подпечатани  със „свеж“ печат  на фирмата. Представени са 

всички  документи за сключване на договор, съгласно изискванията посочени  в условията на  

процедурата. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

 

 Комисията предлага на Директора на ТП ДЛС Мазалат да сключи договор за   услугата 

„сеч,извоз,разкройване,и рампиране до временен склад,товарене и разтоварване на прогнозно 

количество дървесина до дома на клиента  от  държавни  горски  територии  в  обхвата на 

дейност на ТП ДЛС Мазалат   от  обект № 2228 с класирания на първо място участник фирма „ 

ФОРЕСТ ГРУП 2018 ” ЕООД, 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 

ДЛС Мазалат за  утвърждаване. 

 

   Комисия: 

 
1. инж. Галин Пламенов Иванов – залич.съгл.регл./ЕС/2016/679 

2. Румяна Атанасова Атанасова - залич.съгл.регл./ЕС/2016/679 

3. инж.Малин Стоянов Каращранов - залич.съгл.регл./ЕС/2016/679 

4. Милена Николова Каварджикова - залич.съгл.регл./ЕС/2016/679 

5. инж. Марина Ганчова Чергеланова - залич.съгл.регл./ЕС/2016/679 

                                 

 


