
Страница 1 от 2 

          ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
         Т П „ Д Ъ Р Ж А В Н О  Г О Р С К О  С Т О П А Н С Т В О - М И Х А Л К О В О ”   

                       с.Михалково,обл.Смолян,тел.030472/316,факс.030472/314, ЕИК 2016195800313 
                                                         e-mail:dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com 

 
 

                                                               Утвърждавам на дата:12.01.2023г. 
                                                                                                Директор на 
                                                                                                ТП ”ДГС – Михалково”: ………/п*/….…………… 
                                                                                                                                              /инж. Али Чолаков/ 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
П Р О Т О К О Л 

 
           Днес 12.01.2023 год. от 16:00 часа в административната сградата на ТП “ДГС – Михалково” 
комисия, назначена  със Заповед № З-14-26/12.01.2023год. на директора на ТП “ДГС – 
Михалково”, в състав: 
Председател: инж. Соня Евтимова – зам.директор на ТП ”ДГС – Михалково”; 
Членове:     1. Виолета Атанасова – юрисконсулт в  ТП”ДГС-Михалково”;   

             2. Ганка Митрева  – главен  счетоводител на ТП „ДГС – Михалково. 
се събра, за да извърши проверка на редовността и съответствието на представените 

документи,  съгласно чл. 35, ал. 5 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 (Наредба за възлагане) за сключване на договор за 
добив на дървесина след проведен открит конкурс  с предмет: „Добив на дървесина от горски 
територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП“ДГС-Михалково“ от Обект № 
2304МТ (отдел/подотдел: 162 „а”,”г”,”д”,”ф”), с ограничение за местни търговци по чл.38 от 
Наредбата за възлагане, открит с моя Заповед №З-14-439/02.12.2022год 

Съгласно издадени заповеди  на Директора на ТП”ДГС-Михалково” е определен  за 
изпълнител  класираният на първо място участник, както следва:  

➢ със Заповед №З-14-487/21.12.2022год. за обект № 2304МТ (отдел/подотдел: 162 
„а”,”г”,”д”,”ф”) -   „ТРАНСЛЕС-90”ЕООД- с.Лясково; 

I. Комисията установи, че в деловодството на стопанството в срока по чл.23, ал.6 от 
Наредбата за възлагане са постъпили следните документи :  

- вх. № В-14-1394#/05.01.2023 год. от „ТРАНСЛЕС-90”ЕООД - с. Лясково, за сключване на 
договор за добив на дървесина от обект № 2304МТ (отдел/подотдел: 162 „а”,”г”,”д”,”ф”). 

II. Комисията пристъпи към разглеждане на изискуемите документи, за сключване на 
договор, както следва :  
           А/ за Обект № 2304МТ, с класирания на първо място участник „ТРАНСЛЕС-90”ЕООД - с. 
Лясково ЕИК: 203452055, който представя следните документи : 

1. Свидетелство за съдимост на физическото лице, което представлява участника, 
съгласно Търговския закон; 

2.  Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че участникът няма 
парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 
орган; 

3. Заявление за трансформация на гаранцията за участие в гаранция за изпълнение ; 
III. Комисията извърши служебна проверка и установи, че ШАНС ЛЕС”ЕООД - с. Михалково  няма 
парични задължения към ЮЦДП-Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
държавен орган. 

А/ Представените от „ТРАНСЛЕС-90”ЕООД - с. Лясково ЕИК: 203452055, документи, за 
сключване на договор за добив на  дървесина от обект № 2304МТ (отдел/подотдел: 162 
„а”,”г”,”д”,”ф”), са редовни и съответстват на нормативните изисквания и изискванията на 
продавача за сключване на договора . 
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Комисията установи, че участникът не е представил банкова гаранция за изпълнение на 
договора и на основание чл.9„а”, ал.8 от Наредбата за възлагане, гаранцията за участие служи за 
пълно изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. За обект № 
2304МТ, „ТРАНСЛЕС-90”ЕООД е внесъл гаранция за участие, в размер на 4309,24 лв., която 
следва да се трансформира в гаранция за изпълнение на договора за добив на  дървесина.  

Настоящият протокол е съставен на 12.01.2023год., след проведено заседание на 
комисията на същия ден и се състои от две страници. 

Председателят на комисията представи настоящия протокол за утвърждаване на 
директора на ТП „ДГС – Михалково” ведно с цялата документация от провеждането на търга. 
 

 
КОМИСИЯ: 
 
 

                                                                                   Председател : ................./п*....................... 
 /инж. Соня Евтимова/  

 
      
    Членове:1......................./п*/....................... 

/Виолета Атанасова/ 
  
 

2..................../п*/....................... 
 /Ганка Митрева/ 

  * Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия 

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

 


