
 

Утвърдил на 23.01.2023г.: 
Директор ТП ДГС Стара Загора  ……/п/*………  

*зал. съгл. Регламент(ЕС)2016/679 

/инж. Иван Чергеланов/ 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №2 

     

за  проверка  редовността и съответствието на  представените документи за  сключване  на   

договор  за  възлагане  на  лесокултурни дейности   в  териториалния обхват на дейност 

 на ТП ДГС Стара Загора - обект №235202 

 

 

 

           Днес 23.01.2023г., на основание Заповед № РД-10-26/20.01.2023год. на Директора на ТП ДГС Стара Загора, във връзка с 

чл.35, ал.8 от Наредбата 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  (наричана  за  краткост „Наредбата“), се събра комисия в  

следния състав : 

Председател: 1. инж. Живко Димитров Стоянов – инженер – лесовъд при ТП ДГС Стара Загора;     

и членове:      2. адв. Румяна Атанасова Атанасова - юрист  към  ТП ДГС Стара Загора; 

     3. Десислава Дикова Илева - икономист при ТП ДГС Стара Загора 

 

със задача  да  провери  редовността и съответствието на представените документи от „Агресия 99“ ЕООД,  гр. Стара Загора, 

за сключване на договор за изпълнение на лесокултурни дейности „Отглеждане на горски култури“ на територията на ТП ДГС 

Стара Загора в обособен обект № 235202, по реда на Наредбата. 

 

            При  разглеждане на  приложените  документи  Комисията констатира, следното: 

            Подадено е Заявление от Диян Генчев Иванов – управител на „Агресия 99“ ЕООД, заведено в  деловодния  регистър  на  

ТП ДГС Стара Загора с вх.№ЛКД-12-1/19.01.2023г., към което са приложени  документи  за сключване на договор за изпълнение  

на  услуга „Отглеждане на горски култури“ на територията на ТП ДГС Стара Загора, обект № 235202, изисквани съгласно 

Условията за провеждане на процедурата. При разглеждане на същите, комисията констатира, че са представени: 

1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, декларирани от 

фирмата.  

2. Справка от НАП за липса на  задължения на фирмата. 

3. Свидетелство за съдимост на лицето, което представлява фирмата. 

Към документите, представени от участника е приложено и заявление за трансформиране на внесената гаранция за 

участие в гаранция за изпълнение. 

 

След  проверка  на  всички  представени от  фирмата  документи,  Комисията  констатира: 

Представените документи са  валидни като форма и съдържание, заверени с гриф „Вярно  с оригинала“ , подпис на лицето 

представляващо „Агресия 99“ ЕООД, и подпечатани със „свеж“ печат  на фирмата. 

 

Настоящият  Протокол е изготвен  на основание чл.35, ал.8 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. и доп.,  Дв. бр.26  от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.),  във връзка със сключване на Договор  за  изпълнение  на  услуга „Отглеждане 

на горски култури“ на територията на ТП ДГС Стара Загора за обект № 235202, и се предава заедно с цялата документация  

събрана в хода на процедурата на Директора на ТП ДГС Стара Загора за утвърждаване. 

 

 

  Комисия: 

 

 

1. инж. Живко Димитров Стоянов ……/п/*…………. 

2. адв. Румяна Атанасова Атанасова ……/п/*…………. 

3. Десислава Дикова Илева ……/п/*………… 

 

 

*зал. съгл. Регламент(ЕС)2016/679 

 

                                       

 

 

 

 


