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УТВЪРДИЛ:      

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИН МИЛАНОВ 

ДИРЕКТОР ТП ДЛС ПАЛАМАРА   

      

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 Днес, 16.03.2023г. комисия назначена със Заповед № 98/13.03.2023 г. на Директора на ТП 

„ДЛС Паламара” в състав: 

         

1. Заличен съгл. чл. 59 ЗЗЛД – регистриран лесовъд на частна практика;  

2. Заличен съгл. чл. 59 ЗЗЛД – лесничей при ТП ДЛС Паламара; 

3. Заличен съгл. чл. 59 ЗЗЛД – адвокат при ШАК; 

4. Заличен съгл. чл. 59 ЗЗЛД – счетоводител при ТП ДЛС „Паламара“; 

5. Заличен съгл. чл. 59 ЗЗЛД – счетоводител при ТП ДЛС „Паламара“; 

 

 се събра на заседание в административната сграда на ТП ДЛС „Паламара”, с.Венец, ул. „Кирил 

и Методий“ № 17, да извърши проверка на редовността и съответствието на представените 

докумнети за сключване на договор с фирма „Еколес Венец“ ЕООД, с. Венец, определен със заповед 

№ 101/15.03.2023 г. на Директора на ТП „ДЛС Паламара” за ИЗПЪЛНИТЕЛ в проведената процедура 

открит конкурс, с предмет „Попълване и отглеждане на двугодишни горски култури разположени в 

горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Паламара“, открит със 

Заповед № 63/22.02.2023 г. на Директора на ТП „ДЛС Паламара” по реда на чл. 15 -22 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.  

Присъстваха всички членове на комисията. 

Комисията констатира, че  

1. Заповедта за класиране и определяне на изпълнител е издадена на 15.03.2023 г. и е 

публикувана на интернет страницата на СИДП ДП, като е допуснато предварително 

изпълнение. 

2. В срока от издаване на заповедта за класиране и определяне на изпълнител, към датата 

на днешното заседание и съобразно чл. 23, ал. 6 от наредбата в стопанството са 

представени документи за сключване на договор от Бейзат Хабил Феим – управител на 

„Еколес Венец“ ЕООД. 
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Комисията премина към разглеждане на документите и установи, че са представени всички 

изискуеми документи съгласно наредбата и същите съответстват на условията за провеждане на 

процедурата. 

Комисията извърши проверка относно редовността и валидността на представените 

документи и констатира, че същите са редовни и валидни при което единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

ДОПУСКА до сключване на договор участника „Еколес Венец“ ЕООД с ЕИК 202342823 със 

седалище и адрес на управление: с. Венец, общ. Венец, ул. „Република“ № 4, представлявано от 

Заличен съгл. чл. 59 ЗЗЛД 

Комисията окончателно приключи своята работа и предлага, директорът на ТП „ДЛС 

Паламара“, в 14 дневен срок от издаване на заповедта за определяне на изпълнител, да сключи 

договор с него. 

Кмисията, чрез своя председател предаде настоящия протокол за утвърждаване. 

Настоящият протокол съдържа три страници и следва да се представи след изготвянето му на 

Възложителя, за издаване на заповед за определяне на класирането за обект № 1-2023 съгласно 

конкурсните условия. 

 

КОМИСИЯ: 

 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

5. …………………………………………………… 

 

Настоящият протокол се представи и прие от възложителя на 15.03.2023 г.  

Съгласно разпоредбите на чл. 35, ал. 8 от Наребата в 3 дневен срок от получаване на 

протокола на комисията, възложителят го утвърждава. 


