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           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО    
     ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  

     ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 

_______________________________________________________________ 
Адрес: гр. Сливен, ПК 8800, ул. „Орешака” №  15А, тел.044/ 622742, факс 044/ 662528, e-mail: dgssliven@uidp-sliven.com 

         
 

Вх. № ПО-06-45/10.01.2023г.                                                   УТВЪРДИЛ…….…(п)..…….………                                                     

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СЛИВЕН” 

/инж. Ивайло Русев/ 

 

УТВЪРЖДАВАМ НА ДАТА:10.01.2023г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

За проверка редовността и съответствието на представените документи за сключване на договор 

по реда 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” (изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г.) на класираните участници в 

„открит конкурс” за възлагане на добив на дървесина по сортименти от годишен план за 

ползване на дървесина от горите от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, 

открит със Заповед № ПО–06-434/14.12.2022г. на директора на ТП „ДГС Сливен”,  

 

                                                                                               пр. основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата 

 

 

Комисията, определена със Заповед № ПО-06-16/05.01.2023г. на директора на ТП „ДГС Сливен” 

в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Гурцова – юрисконсулт в ТП „ДГС Сливен” 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж. Диана Михалкова – лесничей в ТП „ДГС Сливен” 

2. инж. Венета Тодорова – лесничей в ТП „ДГС Сливен” 

3. инж. Красияким Якимов – лесничей в ТП „ДГС Сливен“ 

4. Славянка Симеонова – счетоводител в ТП „ДГС Сливен” 

 

Съгласно чл. 35, ал. 8 от Наредбата се събра на заседание в 11:00 часа на 10.01.2023г. в 

административната сграда на ТП „ДГС Сливен” за проверка редовността и съответствието на 

представените документи за сключване на договор по реда 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” (изм. ДВ. 

бр.26 от 29 Март 2019 г.), както следва: 

 

Обект Фирма Заповед за 

класиране 

Представени документи Забележка 

Обект № 

2301 

/отд.:  155 

„а“; 156 

„е“; 168 

„ж“; 196 

„ИСПОР” ООД, ЕИК 

128619116, със седалище 

и адрес на управление: 

гр.Сливен, бул „Хаджи 

Димитър”, № 18-В-1, 

представлявано от Огнян 

 

Заповед № ПО-

06- 

31/06.01.2023г. 

 

 

1. Удостоверение за 

наличието или липсата на 

задължения по чл.87, ал.10 от 

ДОПК, изх. № 

200202300001498/9.01.2023г; 

– заверено копие; 

 

Няма 
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„з”, „к”, 

„л”; 197 

„е”; 200 

„д”; 234 

„а”, „б”, 

„в”; 239 

„а”; 250 

„н”, „т”/ 

Огнянов – управител, 

регистриран като 

участник в процедурата с 

пореден номер № 1, 

участник подал оферта с 

вх. № ПО-06-

2/03.01.2023г., подадена в 

11.01 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Справка от НАП за 

актуалното състояние на 

действащите трудови 

договори – заверено копие; 

3. Свидетелство за 

регистрация на земеделска и 

горска техника – 4 бр. и 

Свидетелство за 

правоспособност – 4 бр. – 

заверени копия; 

4. Свидетелство за 

съдимост,с рег. № 

22081004288/10.08.2022г.;  

5. Удостоверение от ЮИДП 

ДП, изх.№ ФСД-23-

15/10.01.2023г. – заверено 

копие; 

6. Заявление за 

трансформация на гаранцията 

за участие в гаранция за 

изпълнение с вх. № ПО-06-

42/10.01.2023г. 

 

Комисията завърши своята работа, след като обобщи резултатите и предава цялата документация 

по своята работа на Възложителя за утвърждаване на 10.01.2023г.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………(п)..…………..  

                                                                                   

ЧЛЕНОВЕ:  1……………(п).…..…..….…..          

                                                                           

                      2……………(п)…....…..…….          

                                                                                                                                  

                      3……………(п)……….…….. 

 

                      4……………(п)…....….……..    

 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за 

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