ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР.СМОЛЯН
ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД” - ГР.МОМЧИЛГРАД
гр.Момчилград, ул.”Гюмюрджинска” №17, EИК- 2016195800034;

e-mail: dgsmomchilgrad@ucdp-smolian.com

УТВЪРДИЛ:
Директор на ТП „ДГС Момчилград”……*п………
(инж. Илия Минчев)
Дата: 14.03.2022 г.

ПРОТОКОЛ
На 14.03.2022 год. комисия, назначена със Заповед № З-04-52/04.03.2022 г. на
Директора на ТП „ДГС Момчилград”, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светла Тенева – гл. инженер при ТП „ДГС Момчилград”;
ЧЛЕНОВЕ: 1. Музафер Ферад – главен счетоводител на ТП „ДГС Момчилград”;
2. Христина Ставрева – юрисконсулт при ТП ”ДГС Момчилград”,
се събра в 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Момчилград”, гр.
Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” № 17, за да провери редовността и съответствието на
представените документи по чл. 35, ал. 5 от Наредбата за сключване на договор възлагане на
лесокултурни дейности в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват
на ТП „ДГС Момчилград“, включени в Обект № 1-2022г.
I.
Комисията започна работа и установи, че след проведен от крит конкурс с
предмет: „Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна
собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Момчилград”, включени в Обект № 12022г.”, открит със Заповед № З-15-30/27.01.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Момчилград”,
е издадена Заповед № З-15-45/15.02.2022 г. за класиране на участниците и определяне на
изпълнител на дейностите, по която е допуснато предварително изпълнение. За изпълнител
на лесокултурните дейности, включени в Обект № 1-2022г., предмет на открития конкурс, е
обявен единствения заинтересован участник – „Ибър-СТ“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Велинград, ул. „Криволак“ № 16, вписан в Търговския регистър с ЕИК
112631031, представлявано от Стоян Иванов Ачев. На основание чл. 23, ал. 6 от Наредбата, в
5-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на изпълнител, участникът,
определен за изпълнител следва да представи на възложителя документите по чл. 35, ал. 5 от
Наредбата.
Комисията установи, че в деловодството на ТП „ДГС Момчилград“ е постъпило
писмо за представяне на документи за сключването на договор за възлагане на лесокултурни
дейности в Обект № 1-2022г., с вх. № Вх-15-211/10.03.2022 г. от представителя на „ИбърСТ“ ЕООД.
II.
Към писмото на „Ибър-СТ“ ЕООД са приложени следните документи:
1. Удостоверение за липса на задължения, издадено от НАП;
2. Свидетелство за съдимост на управителя на дружеството;
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3. Справка за актуалното състояние на действащите трудови договори на
дружеството;
4. Опис на ДМА на участника;
5. Свидетелства за регистрация на декларираната техника, ведно със знак за преминат
технически преглед на високопроходимото МПС;
6. Свидетелство за правоспособност на лицето, което ще работи с моторен трион в
обекта;
7. Удостоверение по чл. 241 от Закона за горите;
8. Удостоверение по чл. 235 от Закона.
Комисията служебно установи, че участникът няма парични задължения към
„ЮЦДП“, гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
От така представените документи, комисията единодушно реши, че избраният за
Изпълнител на лесокултурните дейности, включени в обект № 1-2022г. – „Ибър-СТ“ ЕООД,
е представил в срок всички документи, посочени в чл. 35, ал. 5 от Наредбата и необходими за
сключването на договор. Представените документи са валидни, редовни, съответстват и
доказват декларираните в офертата на участника обстоятелства.
Във връзка с горното, комисията направи заключението, че може да се сключи
договор за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна
собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Момчилград”, включени в Обект
№1-2022г., с избраният Изпълнител - „Ибър-СТ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Велинград, ул. „Криволак“ № 16, вписан в Търговския регистър с ЕИК
112631031, представлявано от Стоян Иванов Ачев в качеството му на Управител, 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
Момчилград“ на 14.03.2022 г., за утвърждаване.
КОМИСИЯ:
Председател: ............*п..................
/инж. Св. Тенева/
Членове:

1. ………*п……….
/М. Ферад/
2. ...............*п...............
/Хр. Ставрева/

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия
регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
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