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            На 05.01.2023г., комисия назначена със заповед № З-16-2/05.01.2023г., на 

Директора на ДГС “Пазарджик”  за проверка редовността  и  съответствието на 

представените  документи за определените  за  ИЗПЪЛНИТЕЛИ в ОТКРИТ  КОНКУРС 

за  предоставяне  извършването  на  услугите   с предмет: «Сеч, извоз, сортиране и 

рампиране на маркирана  дървесина  до  временен склад от обект с номер № 2305 МТ и 

2304МТ, находящ  се в  горска  територия – държавна  собственост, попадащ в  

териториалния  обхват  на ТП ДГС Пазарджик, в състав:   

 

 

 

Председател: Калина Георгиева,  Юрисконсулт  при   ДГС Пазарджик 

Членове:  1. Милена Воденичарова,  Главен  счетоводител при   ДГС Пазарджик 

       2. инж. Бойка Дунчева,  Помощник лесничей   при ДГС Пазарджик  

         

        се събра на заседание в 11,00 часа в административната сграда на ТП ДГС 

„Пазарджик” , за да  извърши проверка  относно  редовността  и  съответствието на  

документите  по  чл.35 ал.5 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 , за  

краткост  по-нататък „Наредбата“ на  класираният на  първо  място  участник в 

ОТКРИТ  КОНКУРС  с предмет: «Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана  

дървесина  до  временен склад от обекти с номера: 2305 МТ и 2304 МТ , находящ  се в  

горска  територия – държавна  собственост, попадащ в  териториалния  обхват  на ТП 

ДГС Пазарджик. 

          Заседанието  бе  открито  от  председателя  на  комисията, който  съобщи,  че за  

провеждане  на  процедурата  са  валидни  разпоредбите  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  , за  краткост  по-нататък „Наредбата“. 

 

                    I.ПОСТЪПИЛИ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ.35 АЛ. 5 ОТ  НАРЕДБАТА: 

 

         В петдневния  срок по  чл.23 ал.6 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  бяха  

представени  изискуемите  документи по  реда  на чл.35 ал. 5 от Наредбата, необходими  

за  сключването  на  договор  от следните  участници, класирани  на  първо  място: 

„ДЗУ Инженеринг“ ЕООД за  обект  № 2304МТ и „Кичуков и синове“ ЕООД за  обект 

2305МТ .  

 

Същите  са  постъпили  в  определения  в  Наредбата  срок,  поради  което  

комисията  пристъпи към  тяхното  отваряне  и разглеждане  на съдържащите  се  

в  тях документи. 

 

                    II. РАЗГЛЕЖДАНЕ  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ  ОТ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯТ  ЗА  КУПУВАЧ  УЧАСТНИК: 

 

1.Документи,  представени  от „ДЗУ Инженеринг“ ЕООД за  обект № 2304 МТ: 

 

- Свидетелство  за  съдимост; 

- Удостоверение за  наличието  или  липсата  на  задължения; 

- Молба  за трансформиране   на  гаранция и довнасяне на  гаранция  за  

изпълнение  на  договор ; 

 

Комисията извърши  служебна  проверка за  липса  на  парични  задължения към 

ЮЦДП и ТП по  списъци, предоставени  от  ЮЦДП и  установи,  че  участникът 

няма  непогасени  задължения, установени с  влязъл в сила акт на  компетентен 

държавен  орган. 

 

2.Документи,  представени  от „Кичуков и синове“ ЕООД за  обект № 2305 МТ: 

 

- Свидетелство  за  съдимост; 

- Удостоверение за  наличието  или  липсата  на  задължения; 

- Молба  за трансформиране   на  гаранция и довнасяне на  гаранция  за  

изпълнение  на  договор ; 

 

Комисията извърши  служебна  проверка за  липса  на  парични  задължения към 

ЮЦДП и ТП по  списъци, предоставени  от  ЮЦДП и  установи,  че  участникът 

няма  непогасени  задължения, установени с  влязъл в сила акт на  компетентен 

държавен  орган. 

 

        Комисията  счита,  че  представените  документи  от  участниците,  

определени  за  изпълнители в  проведената  процедура,  са  редовни  и  

съответстват  на  изискванията,  поради  което може  да  се  пристъпи  към  

сключване  на договор в срока  по  чл.35 ал.3  от  Наредбата. 

 

 

 



       Председателят  на  комисията  обяви  заседанието  за  приключило  и  

пристъпи  към  оформяне  на  настоящия  протокол, който  се  изготви  на 

05.01.2023 г. 

 

 

          Протоколът  се  предоставя  на  Директора  на  ТП ДГС „Пазарджик“  за  

одобрение  по  установения в чл.35 ал.8  от  Наредбата ред. 

 

Председател: Калина Георгиева,  ……………/п/…………………. 

Членове:  1. Милена Воденичарова …………/п/………………… 

        2. инж. Бойка  Дунчева, ……………../п/……………………  

         

 

 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно  

Общият регламент за защита на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679) 

 

 


