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Утвърдил: ........................ 

     Директор на ТП ДГС Дупница  

   Инж. Атанас Диманков 
     Информацията е заличена на основание чл. 9в от НУРВИДГТ 

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
20.01.2023 година 

 

За разглеждане на представените доказателства за декларираните обстоятелства при 

участие в открит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект 2301 

 

 На 20.01.2023 г в 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС Дупница, 

гр. Дупница, ул. Саморанска, № 35 в изпълнение на Заповед № РД-07-10/ 11.01.2023 г 

на Директора на ТП ДГС Дупница и във връзка с извършено класиране на участниците 

и определяне на спечелил участник търг с открит конкурс, открит със Заповед № РД-

07-322 от 30.11.2022 г на Директора на ТП ДГС Дупница се събра на заседание 

комисия в състав: 

 

Председател:    

Инж. Велемир Иванов  - ст. лесничей при ТП ДГС Дупница 

Членове:  

1. Рени Борисова - Кочева -  гл. счетоводител в ТП ДГС Дупница  

2. Десислава Иванова   - юрисконсулт при ТП ДГС Дупница 

 

 Със следните задачи: Разглеждане на представените документи, 

доказващи декларираните обстоятелства в офертата за участие на „Ласкинлес“ ЕООД, 

на проведения на 11.01.2023 г открит конкурс за възлагане на добив на дървесина от 

обект 2301. 

В предоставения 5- дневен срок класираният на първо място участник представи 

следните документи и доказателства: 

1. необходимите документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова 

обезпеченост, които е декларирал, справка от НАП за действащите трудови договори, 

документи, удостоверяващи техническите възможности на кандидата; 

2. свидетелство за съдимост на управителя 

3. удостоверение от НАП за липса на задължения. 

В резултат на горното комисията констатира, че са представени всички  

изискуеми документи и приложения и предлага на директора на ТП ДГС Дупница да 

одобри протокола и да сключи договор с класирания на първо място участник: 

„ЛАСКИНЛЕС“ ЕООД, ЕИК 131360442, със седалище и адрес на управление: с. Доспей, 

ул. 13-та, № 3 представлявано от Николай Ласкин. 

 

 

Председател:  

Инж. Велемир Иванов  - ............................. 

Членове:  

1. Рени Борисова - Кочева  - ............................ 

2. Десислава Иванова  - .............................  

 

 
*Информацията е заличена на основание чл. 9в от НУРВИДГТ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП БЛАГОЕВГРАД 

 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДУПНИЦА“ 
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