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„Североизточно държавно предприятие” ДП 
ТП Държавно ловно стопанство „Черни Лом ” гр. Попово 

7800 гр.Попово, бул.”Михаил Маджаров” № 68,тел.0608/4 20 47, 

      факс 0608/4 41 05 , e-mail:dls.cherni_lom@dpshumen.bg 
 

 

 
 
                                                           ОДОБРИЛ:       

                                              ДИРЕКТОР ТП ДЛС „Черни Лом“ ……чл.59 от ЗЗЛД…. 

                                                               (инж. ДИАНА ВАСИЛЕВА) 

 

                                           Дата : 14.06.2022 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ №2  
 Днес, 14.06.2022 г. комисия, назначена със Заповед № 221/13.06.2022г. на Директора на 

ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, в състав : 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Кристиян Зарков–заместник-директор на ТП ДЛС „Черни Лом”  

ЧЛЕНОВЕ: 1.Ралица Тодорова –  юрисконсулт  при  ТП ДЛС ,,Черни Лом''  гр. Попово; 

   2. Юлиан Илиев - счетоводител в ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово 
 
          се събра съгласно 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 на заседание в заседателна зала към 
административната сграда на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, бул. „Михаил Маджаров“ №68, да 
провери редовността и съответствието на представените документи по чл.35, ал.5, 
необходими за сключване на договор, в резултат на проведена процедура – открит конкурс 
(чл.15-24), за възлагане изпълнението на дейности с предмет: „Товарене, транспортиране и 
разтоварване на дървесина от временни складове до адрес на лица закупили дървесина от ТП 
ДЛС “Черни Лом“, натоварена на превозно средство“ включваща обособени обекти:  №1;  
№2 , №3, №4, №5, №6 и №7. 
         Комисията установи, че в законоустановеният срок за представяне на документи, в 
деловодството на стопанството са постъпили заявления и документи за сключване на договор 
за възлагане изпълнението на посочения предмет, а именно: 
          Под вх.№ 2937/07.06.2022 г. са представени документи от «НОВА ЛЕС-2015» ЕООД гр. 
Попово  за обект №1; 
          Под вх.№ 2938/07.06.2022 г. са представени документи от «НОВА ЛЕС-2015» ЕООД гр. 
Попово  за обект №4. 
          Съгласно издадена Заповед с № 212/03.06.2022г. на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. 
Попово, за изпълнител на дейността на основание чл.22, ал.17 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, за обект №1 е 
определена фирма:  
      «НОВА ЛЕС - 2015» ЕООД, ЕИК: 203834884 , седалище и адрес на управление: гр. Попово, 
ул. «Баба Тонка» № 6. 
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          Съгласно издадена Заповед с № 213/03.06.2022г. на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. 
Попово, за изпълнител на дейността на основание чл.22, ал.17 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, за обект №4 е 
определена фирма:  
      «НОВА ЛЕС - 2015» ЕООД гр.Попово, ЕИК: 203834884 . 

  След изтичане на законовият срок за обжалване на горецитираните заповеди и след 

представяне в срок на необходимите за всеки обект съгласно обявения открит конкурс 

документи от класирания на първо място участник в процедурата, комисията пристъпи към 

разглеждане по същество на същите. 

           Участникът «НОВА ЛЕС -2015» ЕООД, класиран на първо място и определен за изпълнител 

на услугата: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове 

до адрес на лица, закупили дървесина от ТП ДЛС “Черни Лом“, натоварена на превозно 

средство“ за ОБЕКТ №1 е представил следните документи, съгласно т.12.7. от конкурсните 

условия: 

          1.Свидетелство за съдимост на законния представител по регистрация-неосъждан; 

          2.Удостоверение за липса на задължения към държавата - 1стр. заверено копие. Датата на 

представяне на удостоверението е валидна и се приема от комисията, съгласно т.12.7.5. от текста 

в условията. 

           3.Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори към 

01.06.2022г., заверена от управителя;  

           4. Заверени копия на документи, доказващи придобита правоспособност на работниците за 

управление на товарни автомобили категория „С“ или аналогичен документ - 2 бр. 
           5. Заверено копие на документ, доказващи придобита правоспособност за работа със 
„специализирана горска техника“- категория Твк-Г, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ-1 бр. 
            6. Съгласно изискването по т. 12.7.1. от конкурсните условия на притежаваната от 
класирания за изпълнител собствена, закупена на лизинг или наета техника за извършване 
предмета на дейност – представени договори за наем на МПС-2бр. 
          7.Документи за техническа обезпеченост на кандидата със собствено работно оборудване –

високопроходима техника за транспортиране, оборудвана с GPS система за проследяване: 

        - заверено копие от талон за регистрация по ЗДП –2 бр. собствен товарен автомобил  

     - заверено копие от документ за техническа годност на товарните автомобили 

     -заверено копие от документ, доказващ оборудването им с GPS система за проследяване-2бр. 

          8.Заявлениес вх.№2936/07.06.22г. за трансформиране на внесената гаранция за участие в 
открит конкурс в гаранция за изпълнение на договора за обект №1 и №4, придружено със 
Споразумителен протокол за трансформиране на гаранция, подписан от заинтересованите 
страни; 
          9.Копие на документ, представляващ издаден на името на участника лиценз за превоз на 

товари на територията на Р.България. 

         Комисията извърши проверка по служебен ред в „Публичен електронен регистър на 
търговците със задържани гаранции за изпълнение“ по договори, сключени със „СИДП“ ДП 
гр.Шумен и неговите ТП, за възлагане изпълнението на дейности по НУРВИДГТ. При 
извършената от страна на комисията проверка, същата не установи кандидатът, определен за 
изпълнител  да е вписан в посочения регистър. Приложена е разпечатка към досието. 
          Комисията служебно провери за наличието или липсата на задължения към «СИДП» ДП 

гр.Шумен, изискване от условия за провеждане на търга – не се установи кандидатът да има 

просрочени задължения към „СИДП“ДП гр.Шумен и неговите териториални поделения. 

        След като се запозна с приложените в срок документи, комисията установи, че участникът е 

представил всички изискуеми документи, доказващи обстоятелствата, които е декларирал, 

свидетелство за съдимост на физическото лице, което го представлява по ТЗ, документи за липса 
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на публични задължения и такива към ДП „СИДП“ и неговите ТП, както и всички необходими 

документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, осигуряващи 

извършването на  възложената дейност за посоченият обект. Комисията извърши служебна 

проверка относно постъпването на гаранцията за изпълнение. При извършената проверка се 

установи, че в стопанството е постъпило заявление от  участника «НОВА -ЛЕС 2015» ЕООД за 

трансформация на гаранцията за участие, покриваща като размер гаранцията за изпълнение, 

която е 5% от предложената крайна цена за обект №1. 
        Комисията извърши проверка на представените от участника документи за ОБЕКТ №4 и 

установи, че същите съответстват на законовите разпоредби и условията за участие. 

         След извършената проверка относно редовността и съответствието на представените 

документи комисията установи, че участника «НОВА -ЛЕС 2015» ЕООД е представил 

необходимите документи  за обект №1 и обект №4 в законоустановения срок за сключване на 

договор, представени са във вид и форма,  съгласно изискванията на възложителя т.е. същите са 

редовни от външна страна и съответстват на изискванията на т.12.7.1. до т.12.7.5. от условията 

за провеждане на процедурата, поради което комисията единодушно  

 
РЕШИ: 

 
      Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово да СКЛЮЧИ ДОГОВОР за 
изпълнение на дейността с предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина 
от временни складове до адрес на лица, закупили дървесина от ТП ДЛС “Черни Лом“, 
натоварена на превозно средство“ за: 
 
       ОБЕКТ №1 с прогнозно количество дървесина от 777пл.м3  с обявения за изпълнител: 
      «НОВА ЛЕС - 2015» ЕООД с ЕИК: 203834884, със седалище и адрес на управление: гр. 
Попово, ул. «Баба Тонка» №6, представлявано от Ивелин Иванов в качеството му на Управител 
на дружеството, при условията и резултатите от проведеният открит конкурс и предложена 
обща крайна цена за извършване на дейността в обекта: 20979.00 лв. без вкл. ДДС 
 
        ОБЕКТ №4 с прогнозно количество дървесина от от 393пл.м3  с обявения за изпълнител: 
      «НОВА ЛЕС - 2015» ЕООД с ЕИК: 203834884, със седалище и адрес на управление: гр. 
Попово, ул. «Баба Тонка» №6, представлявано от Ивелин Иванов в качеството му на Управител 
на дружеството, при условията и резултатите от проведеният открит конкурс и предложена 
обща крайна цена за извършване на дейността в обекта: 10 611.00 лв. без ДДС.  
 
        Настоящият протокол се предава за утвърждаване на Възложителя на основание чл.35, ал.8 
съгласно изискванията в 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. Неразделна част от същия са всички описани в него документи.   
 
 
Председател: ….……чл.59 от ЗЗЛД..…… 

             (инж. Кристиян Зарков–заместник директор при ТП ДЛС „Черни Лом” ) 

 

Членове: 

  1….чл.59 от ЗЗЛД……. 

               (Ралица Тодорова –  юрисконсулт  при  ТП ДЛС ,,Черни Лом'') 

 

  2….чл.59 от ЗЗЛД…… 

                (Юлиан Илиев – зам. гл. счетоводител в ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово)  


