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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр.Смолян , ул. ”Пол. Дичо 

Петров” № 1 А,  ТП   ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО “АЛАБАК” - 

гр.Велинград ,бул. ”Съединение” № 125, п.код 4600 

Тел. : 0887498826,  e-mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

Утвърдил:                                                                                

 ДИРЕКТОР:……………/п/*………………. 

  /инж. Иван Чипилов / 
                                  Дата 23.12.2021г. 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 7722 /23.12.2021г. 

 

 

            На 23.12.2021г., комисия назначена със Заповед № 315/17.05.2019г. и № 

354/23.06.2020г. на Директора на ДГС  “Алабак”  в състав:   

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж. Ибрахим Муса- зам.-директор ТП ДГС „Алабак” 

 

ЧЛЕНОВЕ :       1. Биляна Топалова– счетоводител ТП ДГС „Алабак” 

                            2. Наталия Пейчинова– юрисконсулт в ТП ДГС „Алабак” 

  

се събра на заседание в административна сграда на ТП ДГС „Алабак”, за да 

разгледа представените документи за сключване на договор след проведен търг с 

търг с тайно надддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда 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, от Обекти с номера  2203; 2205; 2228; 2229; 2230; 

2231; на територията на ТП ДГС «Алабак». 

 

 

Със заповед  № 540/03.12.2021г. за купувач за обект 2203 е определен 

„Вел Лес” ЕООД, за когото комисията констатира, че е представил всички 

изискуеми документи от продавача. 

 

 

Със заповеди  № 541; 545; /03.12.2021г. за купувач за обекти  2205; 2231 е 

определен Санкеви” ООД, за когото комисията констатира, че е представил 

всички изискуеми документи от продавача. 

 

Със заповед  № 542/03.12.2021г. за купувач за обект 2228 е определен 

„Кестен – 76” ЕООД, за когото комисията констатира, че е представил всички 

изискуеми документи от продавача. 

 

Със заповеди  № 543; 544; /03.12.2021г. за купувач за обекти  2229; 2230 е 

определен „Братя Коцеви” ООД, за когото комисията констатира, че е 
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представил всички изискуеми документи от продавача. 

 

 

Настоящия протокол е неразделна част от тръжната документация. 

 
 

КОМИСИЯ: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж. Ибрахим Муса……………/п/*…………….. 

 

           ЧЛЕНОВЕ : 1. Биляна Топалова …………/п/*…………….        

 

            2. Наталия Пейчинова…………/п/*……………. 

 

                                  

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


