
 

712 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.Георги Димитров Ботев- Директор 

на ТП ДЛС Тервел  

   Дата:30.12.2022г. 
 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес 30.12.2022г., в гр. Тервел, от 10:00ч. комисията назначена със Заповед № 

РД-11-267/14.12.2022г. на Директора на ТП ДЛС Тервел  в състав: 

Председател: 

инж. Тодор Тодоров, зам.директор ТП ДЛС Тервел 

Членове:  

Димитър Жеков Димитров-р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

Цветан Георгиев-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 договор от участниците, определени за изпълнители в 

проведената процедура ОТКРИТ КОНКУРС за „Възлагане на добива на дървесина 

от горските насаждения, разположени в горските територии – държавна 

собственост при ТП ДЛС Тервел от годишния план за ползване на дървесина 

2023год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, и по 

заявка товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина“, 

за Обект № 1, 2, 3 и 4, открит със Заповед №РД-11-251/24.11.2022г. на директора на 

ТП ДЛС Тервел оправомощен за това със Заповед №711/23.11.2022г. 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. Заповедите за класиране и определяне на изпълнител за обектите от 

процедурата са издадени на 19.12.2022г., и на същата дата са публикувана в интернет 

страницата на възложителя,  като е допуснато предварително изпълнение, 

разпореждането за което не е оспорено. 

2. Комисията констатира, че в срока съобразно чл.23, ал.6 от Наредбата от 

издаване на заповедите за класиране и определяне на изпълнител, към датата на 

днешното и заседание, в стопанството са представени документи за сключване на 

договор от: 

Валентин Петров Петров, представляващ ТРИАДА  ООД  

Гюрсел Гюнер Адил, представляващ ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД  

 

II. Комисията премина към разглеждане на документите и установи 

следното: 



 

ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517 определен за изпълнител  за Обект №3 и 4, е 

представил всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи, 

необходими за сключване на договор. 

ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД с ЕИК 203658190, определен за изпълнител за 

Обект №1 и 2, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната 

документация документи, необходими за сключване на договор. 

 III. Комисията извърши проверка относно редовността и валидността на 

представените документи, извърши справка в поддържаният от СИДП ДП Публичен 

електронен регистър на договорите, и констатира, че представените документи са 

редовни и валидни, а декларираните от участниците обстоятелства в Декларация №4, 

съответства на данните в Публичния електронен регистър на договорите. 

Във връзка с горното, комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

ДОПУСКА до сключване на договор участниците: 

 

ТРИАДА  ООД с ЕИК 124596517 определен за изпълнител  за Обект №3 и 4 

ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД с ЕИК 203658190, определен за изпълнител за 

Обект №1 и 2. 

Комисията окончателно приключи своята работа и предлага на Директора на ТП 

ДЛС Тервел, в 14-дневния срок от издаване на заповедта за определяне на изпълнител, 

да сключи договор с определените за изпълнители участници.  

Комисията, чрез своя председател  предаде настоящия протокол и 

представените от участниците документи на възложителя. 

Председател : 

инж. Тодор Тодоров, зам.директор ТП ДЛС Тервел: П/ чл.59 от ЗЗЛД 

 

 

Членове:  

Димитър Жеков Димитров-р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел”:П/ чл.59 от ЗЗЛД 

 

Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист:П/ чл.59 от ЗЗЛД 

 

 

Настоящият протокол се представи и прие от възложителя на 30.12.2022 г., 

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

на протокола на комисията възложителят го утвърждава 

 

 

 

 


