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                        МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО   
                   ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
                         ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТОПОЛОВГРАД 

________________________________________________________________ 
Адрес: гр.Тополовград, ПК 6560, ул. „Ал.Стамболийски” № 17, тел. 0470/52210, e-mail: dlstopolovgrad@uidp-sliven.com 

 

Вх.№ОД-03-89/06.07.2022 г. 

 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен, съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни – Регламент (ЕС)2016/679 

 

УТВЪРДИЛ: 

        ДИРЕКТОР ТП ДЛС:………П*…………… 

              /инж. Н. Лафчиев/ 

 

                                                                                                   Дата:06.07.2022 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 Днес, 06.07.2022 г., комисия назначена със Заповед № РД-10-139/08.06.2022 г. на 

Директора на ТП ”ДЛС Тополовград”, се събра в 10:00 ч. в административната сграда на ТП 

”ДЛС Тополовград” за проверка на редовността и съответствието на представените документи 

по чл.35, ал.5 от НУРВИДГТДОСПДНГП/Наредбата/, от определеният за изпълнител на 

дейността, във връзка с проведен Открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и 

разтоварване на дървесина от временен склад за нуждите на ТП „ДЛС Тополовград”, открит 

със Заповед РД-10-117/23.05.2022 г. 

 

 Председателят на комисията установи, че същата е в пълен състав, както следва: 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. А***Т*** – началник ГСУ;  

                     ЧЛЕНОВЕ: 1. Д***Х*** – техн. секретар;   

                                          2. Б***Ч***– адвокат. 

    

 Със своя Заповед № РД-10-141/14.06.2022г., Директора на ТП ”ДЛС Тополовград” 

определи за изпълнител на дейността: „КАРОВ“ ЕООД, ЕИК 126745251. 

Съгласно същата Заповед и на основание чл.23, ал.6 от Наредбата е определен петдневен срок 

от влизане в сила на настоящата заповед, определеният за изпълнител участник да представи 

документите по чл.35, ал.5 от Наредбата. 

 

Комисията констатира наличието на следните документи, представени в срок с вх.№ 

ОД-03-88/01.07.2022 г., както следва: 

- Заверено копие на Свидетелство за съдимост с рег.№1757/27.04.2022 г.; 

- Трудов договор на работника на длъжност - шофьор на товарен автомобил; 

- Заверено копие на свидетелството за регистрация на специализирания автомобил; 

- Заверено копие на удостоверението за регистрация на GPS устройство; 

- Удостоверение № 260202200085922/05.07.2022 г. от НАП за липса на задължения; 

 Комисията пристъпи към проверка на представените документи, като констатира, че 

същите са редовни и съответстват на изискванията на възложителя.  

 Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с определеният за 

изпълнител участник: „КАРОВ“ ЕООД, ЕИК 126745251. 
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 Настоящият протокол ведно с цялата документация, комисията представя на Директора на 

ТП “ДЛС  Тополовград”, за утвърждаване. 

 

 

 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен, съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни – Регламент (ЕС)2016/679 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………П*……….                                          

                              / инж. А*** Т***/    

 

                            

ЧЛЕНОВЕ:    1……П*………                             2…………П*……..          

                         /Д*** Л*** /                                     /Б*** Ч***/              

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


