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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ГР.СМОЛЯН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО” 
 6750,Ардино, ул.„Републиканска”№7,  03651 4504,  03651 4641, e-mail: dgsardino@ucdp-smolian.com 

 

 

          УТВЪРДИЛ: 

Директор на ТП „ДГС Ардино”……*п……… 

(инж. Ертан Еминов) 

 

 Дата: 05.01.2023 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

На 05.01.2023 год. комисия, назначена със Заповед № З-04-4/05.01.2023 г. на  Директора 

на ТП „ДГС Ардино”, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вели Назмиев Чолаков – Лесничей при ТП „ДГС Ардино”;                              

ЧЛЕНОВЕ:  1. Диляна Николаева Филипова – Главен счетоводител на ТП „ДГС Ардино”; 

2. Христина Росенова Ставрева – Юрисконсулт при ТП ”ДГС Ардино”,                                

                                     

се събра в 09:30 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино”, гр. Ардино, ул. 

„Републиканска” № 7, за да провери редовността и съответствието на представените документи 

по чл. 35, ал. 5 от Наредбата сключване на договори за продажба на стояща дървесина на корен 

в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от обекти  № 2312 и № 

2313.  

I. Комисията започна работа и установи, че след проведен конкурс с предмет: „ 

Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с № 

2312 и № 2313, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС Ардино” на 

„ЮЦДП”, гр. Смолян”, открит със Заповед № З-04-361/24.11.2022 г. на Директора на ТП „ДГС 

Ардино”, всички заповеди за класиране на участниците и определяне на изпълнители са влезли 

в сила. 

II. На основание чл. 23, ал. 6 във връзка с чл. 65, ал. 1 от Наредбата, определените за 

купувачи на дървесината в обекти с № 2312 и № 2313 следва да представят документите по чл. 

35, ал. 5 от Наредбата в 5-дневен срок от влизането в сила на заповедта за класиране и 

определяне на изпълнител за съответния обект.  

III. Комисията установи, че в деловодството на ТП „ДГС Ардино“ са постъпили 

писма с представени документи за сключването на договори за продажба на стояща дървесина 

на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от обекти  № 

2312 и № 2313 от определените за купувачи, които по реда на тяхното входиране във входящия 

дневник на стопанството са както следва: 

1.  Придружително писмо от участника „ПАША ЛЕС“ ООД, заведено с вх. № 04-

17/04.01.2023 г. – представени са документи за обект № 2312; 

2. Придружително писмо от участника „УНИВЕРС-КОМ“ ООД, заведено с вх. № 04-

22/04.01.2023 г. – представени са документи за обект № 2313. 

 

Комисията установи, че всички участниците, които са представили документи за 

сключване на договори са ги депозирали в срока, посочен по-горе поради това продължи своята 

работа. 

IV. Към писмото на „ПАША ЛЕС“ ООД за обект № 2312 са представени документи, 

чрез които комисията единодушно реши, че избраният за купувач в обекта – „ПАША ЛЕС“ 

ООД, е представил в срок всички документи, посочени в чл. 35, ал. 5 от Наредбата и 

необходими за сключването на договор за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с 

възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от обект № 2312. Представените 
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документи са валидни, редовни, съответстват и доказват декларираните обстоятелства в 

офертата на участника. 

Комисията служебно установи, че участникът няма парични задължения към „ЮЦДП“, 

гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

Във връзка с горното, комисията направи заключението, че може да се сключи 

договор за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението 

на дейността – добив на дървесина от обект № 2312 с избраният за изпълнител - „ПАША 

ЛЕС“ ООД, в срока по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Наредбата. 

 

V. Към писмото на „УНИВЕРС-КОМ“ ООД за обект № 2313 са представени 

документи, чрез които комисията единодушно реши, че избраният за купувач в обекта – 

„УНИВЕРС-КОМ“ ООД, е представил в срок всички документи, посочени в чл. 35, ал. 5 от 

Наредбата и необходими за сключването на договор за продажба на стояща дървесина на корен 

в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от обект № 2313. 

Представените документи са валидни, редовни, съответстват и доказват декларираните 

обстоятелства в офертата на участника. 

Комисията служебно установи, че участникът няма парични задължения към „ЮЦДП“, 

гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

Във връзка с горното, комисията направи заключението, че може да се сключи 

договор за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението 

на дейността – добив на дървесина от обект № 2313 с избраният за изпълнител - 

„УНИВЕРС-КОМ“ ООД, в срока по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Наредбата. 

 

Настоящият протокол се състави на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата, като се подписа 

от всички членове на комисията и се предаде на Директора на ТП „ДГС Ардино“ на 

05.01.2023г., за утвърждаване. 

 

 

КОМИСИЯ: 

                   Председател:  ..............*п................. 

                     /В. Чолаков/ 

 

                                                      Членове:    1.   …………*п………… 

                  /Д. Филипова/ 

 

                                                                                      2. ...............*п................ 

   /Хр. Ставрева/ 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент 

за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). 


