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ИНЖ.АТАНАС СПАСОВ
ДИРЕКТОР ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
ЗВЕЗДЕЦ“

ПРОТОКОЛ
На 20.04.2022 г. от 09:10 ч. във връзка със Заповед № РД-10-........../20.04.2022 г. на Директора
на ТП ”ДГС Звездец” се изготви настоящият протокол от Комисия в състав:
Председател: Тинка Хаджиева- счетоводител при ТП „ДГС Звездец“
Членове: 1.инж.Стела Куртева- лесничей при ТП „ДГС Звездец „
2. адв.Милена Георгиева
Комисията се събра, за да провери редовността и съответствието на представените от
изпълнителя документи на ”Лес 2020 Ди-Ес” ЕООД с ЕИК: 206273303, със седалище и адрес на
управление: област Бургас, община Малко Търново, гр.Малко Търново, п.к. 8162, ул.“Янко
Карагяуров“ №5, вх.1, ет.2, ап.7, представлявано от Катерина Заркова Воденичарова – управител, 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/ за Обект № 2216 на територията на ТП ДГС
"Звездец“, с общо прогнозно количество 1 283 пл. м3.
Присъстваха всички членове на комисията.
Председателят на комисията запозна членовете на комисията с документите, които управителя
Катерина Заркова Воденичарова е предоставила, а именно: свидетелство за съдимост рег. № 5856,
издадени Районен съд Бургас на 19.04.2022 г., и удостоверение изх. № 020202200080798/19.04.2022 г.,
издадено от ТД Бургас на НАП с офис 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 платежните нареждания от 30.03.2022 г., ”Лес 2020 Ди-Ес” ЕООД е превел за Обект
№ 2216 на територията на ТП ДГС "Звездец“, сумата от 1 931,00 лева с основание „гаранция за Обект
№ 2216. Съобразно чл. 9а, ал.8 от Наредбата и съобразно клаузите на проекта за договор гаранцията за
участие в открития конкурс се трансформира в гаранция за изпълнение. Комисията установи, че е
налице и тази предпоставка за подписване на договори с участника определен за изпълнител.
Налице са нормативно определените изисквания и представляващият ”Лес 2020 Ди-Ес”
ЕООД е представила изискуемите документи.
Комисията приключи своето заседание на 20.04.2022 г. в 09:20 часа.
Настоящия протокол бе изготвен в един екземпляр и представен на Директора на ТП на „ДГС
Звездец“ за утвърждаване.
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