
 

468 1 Протокол  за проверка на документи за скл на договор - ТП ДЛС Тервел  

                      
Съгласно чл.9б, ал.4, т.2 от Наредбата, настоящият 

протокол да се публикува в срок  3 работни дни  от  

утвърждаването му! 

 

УТВЪРДИЛ: /П/чл.59 от ЗЗЛД 

/инж. Тодор чл.59 от ЗЗЛД, зам.директор 

ТП ДЛС Тервел/  

   Дата:13.03.2020г. 
 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 12.03.2020г. в гр.Тервел , комисията назначена със Заповед №РД-11-

25/28.02.2020г. на Директора на ТП ДЛС Тервел  в състав: 

Председател:  

Димитър чл.59 от ЗЗЛД -р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

Членове:  

Нина чл.59 от ЗЗЛД - зам.гл.счетоводител в ТП ДЛС Тервел 

Цветан чл.59 от ЗЗЛД -адвокат от ДАК, обслужващ юрист 

 

се събра в пълен състав на заседание в административната сграда на ТП ДЛС 

Тервел за да извърши проверка на редовността и съответствието на представените 

документи за сключване на договори с ТРИАДА  ООД определените за изпълнители 

участници в проведената процедура ОТКРИТ КОНКУРС за „Товарене, 

транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина по заявки” от 

горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в 

района на дейност на ТП ДЛС Тервел, за Обект № 1, открит със Заповед №11-

13/12.02.2020г. на директора на ТП ДЛС Тервел оправомощен за това със Заповед 

№109/10.02.2020г. на директора на „СИДП“ ДП Шумен.  

 

За провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на 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 /Наредбата/. 

 

I. Комисията констатира, че: 

1. Заповедта за класиране и определяне на изпълнител за обекта от процедурата е 

издадена на 28.02.2020г., връчена е на участника на 02.03.2020г, и е публикувана в 

интернет страницата на възложителя на 02.03.2020г.  като е допуснато предварително 

изпълнение. 

2. Пет дневния срок по чл.23, ал.6 от Наредбата за представяне на необходимите 

документ са сключване на договор от определените за изпълнители участници е бил до 

края на работното време на 09.03.2020г. 

3. В пет дневния срок по чл.23, ал.6 от Наредбата в стопанството са представени 

документи за сключване на договори от: 

 

Митко чл.59 от ЗЗЛД , представляващ ТРИАДА  ООД  

II. Комисията премина към разглеждане на документите и установи, че са 

представени следните документи съгласно условията: 

1. Представени документи: 

Изискване съгласно условията Представени документи от ТРИАДА  ООД 



 

Инвентаризационен опис Един брой 

-Документи за регистрация на техниката 

по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия; 

 

 1 бр. техника за извоз 

- заверено копие от талон за регистрация 

по ЗДП 

 

1 бр. 

- заверено копие от документ за 

техническа годност 

1 бр.  

-Талон за преминал годишен технически 2 бр., относно техниката за извоз и транспорт 

- заверено копие от документ доказващ 

оборудването на съответната техника с 

GPS система за проследяване ; 

1 бр.  

-справка за декларирани данни по чл. 62, 

ал. 3 от КТ, издадена от ТД НАП за 

действащите трудови договори 

1 бр., в която фигурират имената на операторите на 

техниката с които е сключен трудов договор 

- заверени копия на документи доказващи 

придобита правоспособност за работа 

техниката за транспорт (подвоз), на най- 

малко едно лице, назначено на трудов 

договор за управление на заявената 

техника за транспортиране; 

1 бр.  

-заверени копия на документи доказващи 

придобита правоспособност за работа със 

„специализирана и специална 

самоходна горска техника“- категория 

Твк или Твк-Г 

1 бр.  

свидетелство за съдимост 1 бр. относно Митко чл.59 от ЗЗЛД  – управител 

удостоверение от НАП за липса на 

задължения 

1 бр. 

документ за липса на задължения към 

„СИДП“ ДП Шумен и неговите ТП 

1 бр. 

2. Комисията констатира, че представените документи съответстват на 

изискванията на т.12.7 от условията за провеждане на процедурата. 

  

III. Комисията извърши проверка относно редовността и валидността на 

представените документи, и констатира, че същите са редовни и валидни, поради което 

единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

ДОПУСКА до сключване на договор участника: 

ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517 седалище и адрес на управление в гр. Тервел 

9450, УЛ. ХАН АСПАРУХ No 4, 05751/2051, факс: 05751/2139,  triada_2002@abv.bg, 

представлявано от Митко чл.59 от ЗЗЛД  – управител, с входящ номер на 

документацията № УС-02-752/27.02.2020г.-09:40ч.  за Обект №1 

Комисията окончателно приключи своята работа и чрез своя председател  

предаде настоящия протокол и описаните в него документи на възложителя. 

Председател : 

Димитър  чл.59 от ЗЗЛД -р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

 

Членове:  

Нина чл.59 от ЗЗЛД - зам.гл.счетоводител в ТП ДЛС Тервел 

 

Цветан чл.59 от ЗЗЛД -адвокат от ДАК, обслужващ юрист 

 

Настоящият протокол се представи и прие от възложителя на 12.03.2020 г., 

Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.8 от Наредбата в 3-дневен срок от получаване 

на протокола на комисията възложителят го утвърждава. 


