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ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 
 

 

Утвърдил:............../п/*....................... 

/и.д. Директор ДГС инж. Атанас Стойнев/ 

                                                                    Дата: 28.02.2023г. 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  
 

от дейността на комисията, съставен 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, наричана за 

краткост Наредбата и назначена със Заповед №З-12-143/28.02.2023г. на Директора на ТП 

„ДГС-Клисура” 

 

 Днес, 28.02.2023г. в 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС-Клисура”, се 

събра комисия, назначена със Заповед №З-12-143/28.02.2023г. на Директора на ТП „ДГС-

Клисура” в състав: 

 

 1. Христо Стефанов на длъжност „пом. лесничей” в ТП „ДГС-Клисура” - 

Председател на комисията; 

 2.  Радослава Стефанова на длъжност „юрисконсулт” в ТП „ДГС-Клисура” /юрист/ -  

член на комисията; 

 3. Анелия Атанасова на длъжност „главен счетоводител” в ТП „ДГС-Клисура” 

/икономист/  – член на комисията 

 

за разглеждане на документите по чл.35, ал.5 от Наредбата, представени за сключване на 

договор от определените за изпълнители участници в проведения открит конкурс с предмет: 

Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, 

кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2306, Обект №2307, Обект 

№2308 и Обект №2311 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Клисура” – 

„ЮЦДП”, гр. Смолян”, открит със Заповед №3-12-25/18.01.2023г. на Директора на ТП 

„ДГС-Клисура”.  
 

 Резултати от работата на комисията:  
 

 Комисията провери и установи, че в деловодството на ТП „ДГС-Клисура” са 

постъпили следните документи:     

 1. Документи с Вх. №Вх-12-126/21.02.2023г. от „КРИСПИТ” ЕООД за Обект 

№2307, Обект №2308 и Обект №2311; 

 2. Документи с Вх. №Вх-12-127/23.02.2023г. от „ВИЛ ЛЕС” ЕООД за Обект 

№2306.  
 Комисията пристъпи към проверка дали представените документи за сключване на 

договори съответстват с изискванията по чл.35, ал.5 от Наредбата, както и на изискванията, 
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поставени в Заповед №3-12-25/18.01.2023г. на Директора на ТП „ДГС-Клисура” и утвърдената 

конкурсна документация по проведения открит конкурс с гореописания предмет. 

 

 Комисията установи, че „КРИСПИТ” ЕООД е определен за изпълнител със Заповед 

№З-12-70/06.02.2023г. за Обект №2307, Заповед №З-12-71/06.02.2023г. за Обект №2308, 

Заповед №З-12-72/06.02.2023г. за Обект №2311, всички на Директора на ТП „ДГС-Клисура”.  

 Комисията установи, че „ВИЛ ЛЕС” ЕООД е определен за изпълнител със Заповед 

№З-12-69/06.02.2023г. за Обект №2306.  

 

 След разглеждане на представените документи, комисията заключи, че от 

определените за изпълнители - „КРИСПИТ” ЕООД и „ВИЛ ЛЕС” ЕООД са представени 

всички документи по чл.35, ал.5 от Наредбата и същите съответстват на изискванията, 

поставени в Заповед №3-12-25/18.01.2023г. на Директора на ТП „ДГС-Клисура” и утвърдената 

конкурсна документация. 

 

 Настоящият протокол се предава на Директора на ТП „ДГС-Клисура” за 

утвърждаване.  

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: 1................/п/*.................... /Христо Стефанов/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

2............./п/*..................../Радослава Стефанова/  3................../п/*............ /Анелия Атанасова/ 

 

 

 

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


