
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  –  СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 
гр. Хисаря, ул. “Стряма” № 2, e-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com 

 

 

                                                       Утвърдил:________________п*_______________ 

     на 25.07.2022 г.  

инж. Добрин Иванов                                                     

     Директор на ТП ДГС «Хисар»  

        
 

П Р О Т О К О Л    
 

на основание 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/Наредбата/  
 

На 25.07.2022 г. в 11.00 ч., в административната сграда на ТП ДГС „Хисар” 
на адрес: гр. Хисаря, ул. „Стряма“ № 2, се проведе заседание на комисия назначена 
със Заповед № З – 28 - 229/25.07.2022 г. на директора на ТП ДГС „Хисар”, за 
проверка редовността и съответствието на представените от „Диан Форест” ЕООД, 
документи по чл. 35, ал. 5 от Наредбата за сключване на договор с предмет: ДОБИВ 
/СЕЧ, ОКАСТРЯНЕ, РАЗКРОЙВАНЕ, ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, КУБИРАНЕ И 
РАМПИРАНЕ НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН/ в обект № 2211 от ДГТ в 
обхвата на дейност на ТП ДГС „Хисар”.  

 
Комисията заседава в състав:   

         Председател: 1.  инж. Гриша Дидров –  гл.  инж.  по  дърводобива  при  ТП  
ДГС  „Хисар”  
         Членове: 
          2. Милка Каракитукова -  главен счетоводител при ТП ДГС „Хисар” 

3. Станислав Филипов -  юрисконсулт  при ТП ДГС „Хисар” 
 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 26, ал. 6 от Наредбата.  
Комисията установи, че в предвидения в чл. 23, ал. 6 от Наредбата срок са 

постъпили документи от „Диан Форест” ЕООД необходими за сключване на договор 
за ДОБИВ /СЕЧ, ОКАСТРЯНЕ, РАЗКРОЙВАНЕ, ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД, 
КУБИРАНЕ И РАМПИРАНЕ НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН/ в обект № 2211 
от ДГТ в обхвата на дейност на ТП ДГС „Хисар”.  

Документите представени от  дружеството са, както следва:   
1.1. Заверено копие от свидетелство за съдимост на управителя на 

дружеството; 
1.2. Заверено копие на договор за лизинг на коне ведно със заверени копия 

на паспорти; 
1.3. Заверено копие на договор за лизинг на 5 броя моторни триони, ведно с 

три броя заверени копия на свидетелства за регистрация на техниката; 
1.4.  Извлечение от интернет страницата на НАП с дата 18.07.2022 г., от 

което са видни наетите лица, включително лицензирания лесовъд. 
Броят на наетите работници съответства на изискуемия за обекта; 

1.5.    3 боря заверени копия на свидетелства за правоспособност за работа с 
моторни триони и храсторези;  

1.6. Комисията извърши служебна проверка и установи, че участникът е 
внесъл гаранция за изпълнение на договора. Комисията извърши служебна проверка 
и установи, че дружеството няма задължения към държавата установени с влязъл в 



сила акт на компетентен държавен орган и  няма парични задължения към „ЮЦДП“ 
– гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.    

След като разгледа всички представени документи от участника, определен за 
изпълнител на дейността ДОБИВ /СЕЧ, ОКАСТРЯНЕ, РАЗКРОЙВАНЕ, ИЗВОЗ ДО 
ВРЕМЕНЕН СКЛАД, КУБИРАНЕ И РАМПИРАНЕ НА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА НА 

КОРЕН/ в обект № 2211  от ДГТ в обхвата на дейност на ТП ДГС „Хисар” комисията 
реши, че документите представени от дружеството съответстват на чл. 35, ал.5 от 
Наредбата.    
 

Настоящият протокол се състави на 25.07.2022 г. и същият се  предаде на 
възложителя за утвърждаване, съгласно изискването на чл. 35, ал.8 от Наредбата.  

 
 
 

Председател: 1.………….п*………………… 

             / инж. Гриша Дидров /                 

 

Членове: 

2.…………….п*...............                                                    3.…..……п*…………..       

        /Милка Каракитукова /                                    / Станислав Филипов/                                    
    

 
 
*Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните 

данни – Регламент (ЕС) 2016/679 


