
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

           СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  

          ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА”  
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                        Утвърдил: ……….П………. 

                                                                                                                  инж. ВАИЗ КИМОВ 

Директор на ТП ДГС „Върбица“ 

   Дата: 20.03.2023 г.  

    

П Р ОТ ОК ОЛ  

 

 Днес, 16.03.2023 г. комисията, назначена със Заповед №147/16.03.2023 г. на 

Директора на ТП ДГС „Върбица” в състав: 

 Председател: инж. …..чл. 59 от ЗЗЛД…. –зам.-директор при  ТП  ДГС“Върбица“ 

    Членове:  

1. …..чл. 59 от ЗЗЛД…. – експерт ОП при  ТП ДГС „ Върбица“ 

2. …..чл. 59 от ЗЗЛД….  – технически сътрудник при ТП ДГС „Върбица“ 

  

се събра на редовно заседание от 16:30 часа в административната сграда на ТП ДГС 

„Върбица“, да извърши проверка на представените документи за сключване на договор от 

класирания на първо място участник в проведения открит конкурс по реда на чл. 15 и сл. 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 с предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни 

складове в горските територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС 

„Върбица” до адрес на клиенти, закупили дървесина от ТП ДГС „Върбица”, Обект №8, 

открит със Заповед №82 от 16.02.2023 г. на Директора на ТП ДГС „Върбица”. 

Присъстваха всички членове на комисията. 

Съобщено бе, че са валидни 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 и утвърдените 

условия за провеждане на процедурата.   

Съгласно регистъра на ТП ДГС „Върбица“ се установи, че до изтичане на 

определения краен срок, в деловодството на ТП ДГС „Върбица“ са депозирани документи 

от класирания на първо място участник за обект №8 – „Инка“ ЕООД.  

Комисията пристъпи към проверка на представените от участника документи. 

За Обект №8:  

„Инка“ ЕООД – със седалище и адрес на управление: с. Маломир, ул. „Левски“ №5, 

общ. Върбица, обл. Шумен, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с 



ЕИК 127634040, представлявано от управителя И.А.Т., са представили документи, запечани 

в бял непрозрачен плик, регистриран под вх. № 975 от 15.03.2023 г.  

След обстоен преглед на приложените документи за сключване на договор, комисията 

констатира следното: 

„Инка“ ЕООД са представили всички изискуеми документи. Заявените от тях факти и 

обстоятелства в заявлението за участие и декларации №1 и №4 съответстват на 

информацията в представените документи и със същия следва да се сключи договор за 

обект №8. 

Представените от участника документи са неразделна част от досието на процедурата. 

Разпечатките от направените на 16.03.2023 г. справки от комисията в търговски 

регистър по ЕИК на „Инка“ ЕООД и в публичния регистър на СИДП ДП на търговците със 

задържани гаранции за изпълнение са неразделна част от настоящия протокол. 

 

С това комисията обяви за приключило заседанието в 16:50 часа на 16.03.2023 г .     

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и е неразделна част от досието на 

процедурата. 

 

К ом иси я :  

 

1 … …… П… …… ….            2… …… … П… … .    3 … …… … П …… ….  

 


