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Днес, 16.01.2023 г., комисия назначена със Заповед № РД-10-267/23.12.2022 г. на Директора на 
ГП "ДЛС Тополовград*’, се събра в 11:00 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 определения за изпълнител на дейността, във връзка с 
проведен Открит конкурс за възлагане на добив -  сеч и извоз на дървесина до временен склад в 
обект №2306 на територията на „ЮИДГ1” ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград, 
открит със Заповед РД-10-250/06.12.2022 г.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълен състав, както следва: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Я ~ Маринова -  зам.директор;

ЧЛЕНОВЕ: 1.К; ^  Господинова -  счетоводител;
2. Бс ^ Чорбаджийска-Русева -  адвокат.

Със своя Заповед № РД-10-281/29.12.2022 г., Директора на ТП ”ДЛС Тополовград” определи за 
изпълнител на дейността в обект .422306: „ЦИТ-1544 ЕООД, с ЕИК-206197186. 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-ОЗ- 
8/13.01.2023 г., както следва:

Заверено копие на Свидетелство за съдимост с рег.№13260/12.01.2023 г.;
Заверено копие на справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори от 
НАП към 12.01.2023 г.
Заверено копие на трудов договор за един секач с приложен копие на свидетелство за 
правоспособност;
Заверено копие на трудов договор с лесоинженер и Удостоверение по чл.235 от ЗГ;
Заверено копие на Удостоверение по чл.241 от ЗГ на фирмата;
Заверено копие на един брой свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника 
/моторни триони/ в едно с талона за технически преглед;
Заверено копие на договор за наем, за моторни триони;
Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК;

Комисията пристъпи към проверка на представените документи, като констатира, че
същите са редовни и съответстват на изискванията на възложителя.



Настоящият протокол ведно с цялата документация, комисията представя на Директора на ТП 
“ДЛС Тополовград”, за утвърждаване.
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Днес, 16.01.2023 г., комисия назначена със Заповед № РД-10-267/23.12.2022 г. на Директора на 
ТП "ДЛС Тополовград", се събра в 11:30 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 определения за изпълнител на дейността, във връзка с 
проведен Открит конкурс за възлагане на добив -  сеч и извоз на дървесина до временен склад в 
обект №2307 на територията на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград, 
открит със Заповед РД-10-250/06.12.2022 г.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълен състав, както следва: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Я] ~ Маринова -  зам.директор;

ЧЛЕНОВЕ: 1. К ”  Господинова -  счетоводител;
2. Б( -  Чорбаджийска-Русева -  адвокат.

Със своя Заповед № РД-10-282/29.12.2022 г., Директора на ТП ”ДЛС Тополовград” определи за 
изпълнител на дейността в обект №2307: „ЦИТ-1541 ЕООД, с ЕИК-206197186. 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-ОЗ- 
9/13.01.2023 г., както следва:

- Заверено копие на Свидетелство за съдимост с рег.№13260/12.01.2023 г.;
Заверено копие на справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори от 
НАП към 12.01.2023 г.
Заверено копие на грудов договор за един секач с приложен копие на свидетелство за 
правоспособност;
Заверено копие на трудов договор с лесоинженер и Удостоверение по чл.235 от ЗГ;
Заверено копие на Удостоверение по чл.241 от ЗГ на фирмата;
Заверено копие на един брой свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника 
/моторни триони/ в едно с талона за технически преглед;
Заверено копие на договор за наем, за моторни триони;

- Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДСПК;
Комисията пристъпи към проверка на представените документи, като констатира, че

същите са редовни и съответстват на изискванията на възложителя.



Настоящият протокол ведно с цялата документация, комисията представя на Директора на ТП 
“ДЛС Тополовград”, за утвърждаване.
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Днес, 16.01.2023 г., комисия назначена със Заповед № РД-10-267/23.12.2022 г. на Директора на 
ТП "ДЛС Тополовград”, се събра в 13:00 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 определения за изпълнител на дейността, във връзка с 
проведен Открит конкурс за възлагане на добив -  сеч и извоз на дървесина до временен склад в 
обект №2309 на територията на „ЮИДГ1” ДП Сливен, ТП „ДЛС Тополовград”, гр. Тополовград, 
открит със Заповед РД-10-250/06.12.2022 г.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълен състав, както следва: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Я Маринова -  зам.директор;

ЧЛЕНОВЕ: 1.К  ~ Господинова-счетоводител;
2. Б( ^ а Чорбаджийска-Русева -  адвокат.

Със своя Заповед № РД-10-283/29.12.2022 г., Директора на ТП ”ДЛС Тополовград” определи за 
изпълнител на дейността в обект №2309: „ЦИТ-15“ ЕООД, с ЕИК-206197186. 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-ОЗ- 
10/13.01.2023 г., както следва:

Заверено копие на Свидетелство за съдимост с рег.№13260/12.01.2023 г.;
Заверено копие на справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори от 
НАП към 12.01.2023 г.
Заверено копие на трудов договор за един секач с приложен копие на свидетелство за 
правоспособност;
Заверено копие на трудов договор с лесоинженер и Удостоверение по чл.235 от ЗГ;
Заверено копие на Удостоверение по чл.241 от ЗГ на фирмата;
Заверено копие на един брой свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника 
/моторни триони/ в едно с талона за технически преглед;
Заверено копие на договор за наем, за моторни триони;
Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК;

Комисията пристъпи към проверка на представените документи, като констатира, че
същите са редовни и съответстват на изискванията на възложителя.



Настоящият протокол ведно с цялата документация, комисията представя на Директора на ТП 
“ДПС Тополовград”, за утвърждаване.
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