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   Утвърдил на 29.12.2022 г. 
 
   ИНЖ. СВЕТЛИН ВОДЕВ     (заличени данни на осн. чл. 9б, ал. 3 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ) 

   ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 
   СТОПАНСТВО” КАРНОБАТ 
    
       
                   

ПРОТОКОЛ 
 

Днес, 29.12.2022 г., в 11,00 часа, във връзка със Заповед № РД-10-394/29.12.2022 г. на 
директора на ТП „ДГС Карнобат” и на основание чл. 35, ал.8 от Наредбата се изготви 
настоящият протокол от Комисия в състав: 
          
 Председател:  инж. Стоян Райков – зам. директор при ТП „ДГС Карнобат”,                       
       членове: 1. Валентина Райчева –счетоводител при ТП „ДГС  Карнобат”. 
                      2. Наталия Недева - Чалъкова – юрисконсулт при ТП „ДГС  Карнобат”. 
           
         Комисията се събра, на заседание в 11:00 часа в административната сграда на ТП 
„ДГС Карнобат” в гр.Карнобат, ул. „Москва” №1 за проверка редовността и 
съответствието на представените документи  по чл.35, ал.5 от „Наредбата”. Действията на 
комисията се осъществяват във връзка с определяне на изпълнител – заповед за класиране 
№ РД-10-371/09.12.2022 година, след проведен открит конкурс за добив на дървесина от 
гори държавна собственост – стопанисвани от ТП „ДГС Карнобат” и условно обособен в 
обект № 12308, с общо  прогнозно количество дървесина – 807.00 пл.куб.м. по дървесни 
видове и асортименти, съгласно одобрена план сметка за обекта, неразделна част от 
документацията на процедурата. 
         
         Присъстваха всички членове на комисията. 
         
         Комисията пристъпи към разглеждане на представените по време на процедурата 
документи от изпълнителя: „ВЙНС 78” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. 
Пчелин, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, вписано в Търговския регистър на Агенция по 
вписванията с ЕИК 201435032, представлявано от Валери Бойчев Арнаудов- управител, с 
предложена цена в размер на 32 300.00 (тридесет и две хиляди и триста) лева без ДДС. 
          Преди разглеждане на допълнително представените документи, комисията извърши 
следните действия: 
        - служебно извърши проверка в електронната база данни в Търговския регистър, 
относно статута на търговеца – за наличие или липса на процедури по несъстоятелност и 
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ликвидация. Установи се, че търговецът, не е обявен в несъстоятелност и не се намира в 
производство по несъстоятелност, както и в производство по ликвидация. 
        - подписана от търговеца декларация, че няма задължения към «ЮИДП» ДП – Сливен 
и ТП «ДГС Карнобат» с влязъл в сила акт. 
        Предвид горното, се премина към разглеждане на допълнително представените 
заверени копия на документи в срока по чл.23, ал.6 от Наредбата, които са със следното 
съдържание: 
1.Удостоверение № 020202200245346/19.12.2022 г. за липса на задължения от НАП; 
2.Свидетелство за съдимост на физическото лице, което представлява съответния 
участник, съгл. ТЗ, с рег. № 221013213011000036039/валидно до: 13.04.2023 г.; 
3. Свидетелства за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези – 3 броя. 
4. Свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника – Част, за наличие на 
моторни триони, ведно с талони за преминати технически прегледи на техниката – 3 бр. 
5. Фактура за наличие на лично предпазно облекло и средства, за броя на лицата 
ангажирани с осъществяване на дейността. 
6. Справка от НОИ за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ – за наетите  
на трудови договори секачи. 
7. Трудови договори за наетите лица, осъществяващи дърводобив – 3 броя. 
8. Справка за актуално състояние на  действащите трудови договори към 22.12.2022 г. 
9. копие от удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 
дейността „добив на дървесина“ и копие от удостоверение за регистрация в публичния 
регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика за дейността „планиране и 
организация на добива на дървесина“, съгласно чл. 235 от ЗГ. 
10.Гаранция за изпълнение в размер на 1615.00 лева - 5 % от достигната на конкурса цена 
(гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение).  
 
     След извършена подробна проверка на приложените документи, комисията взе 
единодушно следното протоколно решение: 
 
      Представените документи от класирания на първо място участник и обявен за 
изпълнител за обект № 12308 са валидни и редовно представени към датата на настоящото 
заседание на комисията и отговарят, както на законовите изисквания, така и на тръжните 
условия. 
      Предвид установеното от комисията по Протокол от 08.12.2022 година и  
удостоверените в настоящия протокол обективни факти и обстоятелства, анализи и изводи 
от настоящото заседание, комисията счита, че „ВЙНС 78” ЕООД в качеството си на 
изпълнител към ТП „ДГС Карнобат” отговаря на всички законови условия, които 
обуславят предвидими и коректни делови взаимоотношения, относно навременното, точно 
и пълно изпълнение на договорните задължения – предмет на процедурата, за което 
органът открил конкурса може да премине към сключването на договор. 
       Работата  на комисията приключи в 11.30 часа на 29.12.2022 г. 
       Настоящият протокол се състави в един екземпляр, в изпълнение на правното 
предписание на чл.22, ал.19 от „Наредбата”, състои се от три страници и се подписа от 
членовете на комисията. 
       Няма член на комисията изразил особено мнение или направил самоотвод. 
        Протоколът се съхранява в ТП „ДГС Карнобат” и неразделна част от него са всички 
допълнително представените документи. 
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       Протоколът подлежи на утвърждаване от продавача в 3 (три) дневен срок от 
получаване му, съгласно чл.35, ал.8, изр. второ от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ. 
        Настоящият протокол се публикува на интернет станицата на стопанството, съответно 
към електронната преписка на тръжната процедура. 
 

 
КОМИСИЯ: 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.... (заличени данни на осн. чл. 9б, ал. 3 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ) 
             (инж. Стоян Райков)                 

 
                               
 

ЧЛЕНОВЕ: 
 
 
1.(заличени данни на осн. чл. 9б, ал. 3                             2. (заличени данни на осн. чл. 9б, ал. 3                                                      

                  от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ)                                  от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ)  
                     (Валентина Райчева)                                                               (Н. Недева-Чалъкова)  


