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ПРОТОКОЛ
№25/27.07.2021г.

На 27.07.2021г. в изпълнение на Заповед №352/27.07.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”, комисия в
състав:
Председател: инж. Нина Янушева – лесничей при ТП ДГС „Селище”
Членове:
1. Джемиле Маслева – юрисконсулт при ТП ДГС „Селище”
2. Реджеп Якубов – счетоводител при ТП ДГС „Селище”
се събра на заседание в сградата на ТП ДГС „Селище”, м. Селище, общ. Сърница за да провери редовността и
съответствието на представените документи за сключване на договори с класираните на първо място участници след
проведена процедура търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина,

открит със Заповед №294/30.06.2021г. за Обекти №7-1, №7-2, №7-3, №7-4, №7-5 и №7-6, от горска територия
– държавна собственост на територията на ТП ДГС „Селище”.
В петдневния срок по чл.23, ал.6 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
(НУРВИД), са представени документи от „Валето-80” ЕООД, „Халачев Трейд” ЕООД и „Бари лес” ЕООД за
сключване на договори за обекти №7-1, №7-2, №7-3, №7-4, №7-5 и №7-6.
В хода на своята работа комисията разгледа, провери редовността и съответствието на всички представени
документи, които участниците са декларирали в представените от тях декларации, съгласно изискванията на
документацията за участие и всички други изискуеми документи необходими за сключване на договори подробно
описани в условията за участие в търга и чл.35, ал.5 от „Наредбата”, и в тази връзка не бяха констатирани липси и
несъответствия, поради което комисията ЕДИНОДУШНО РЕШИ и дава положително становище за сключване на
договори за продажба на действително добито количество дървесина за обекти №7-1, №7-2, №7-3, №7-4, №7-5 и №7-6.
След като установи, че са налице всички необходими документи комисията предлага на Директора на ТП ДГС
„Селище“ да сключи договори с „Валето-80” ЕООД за обекти №7-1, №7-3 и №7-6, с „Халачев Трейд” ЕООД за
обект №7-2, с „Бари лес” ЕООД за обекти №7-4 и №7-5, в срок до 02.08.2021г.
Настоящия протокол се състави 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.
На основание чл.35, ал.8 от НУРВИД, комисията предава настоящия протокол на Директора на ТП ДГС
„Селище” за утвърждаване.
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