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УТВЪРДИЛ,  
ДИРЕКТОР 
НА ТП ДГС „СМОЛЯН”: …………п*…………… 

/инж. Станко Делиянчев/ 
дата: 01.04.2022 г. 

 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 01.04.2022 год., комисия, назначена със Заповед № З-26-68 / 01.04.2022 гoд. на 

Директора на ТП ДГС „Смолян”, в състав: 
 
Председател:  
инж. Велизар Сергеев Младенов – зам.директор при ТП ДГС „Смолян“ 
  
Членове:  
1. Зорка Руменова Маринова – гл. счетоводител при ТП ДГС „Смолян”; 
2. Христо Лазаров Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”; 
3. инж. Георги Райчев Гаджев – гл.инженер при ТП ДГС „Смолян”; 
4. инж. Гергана Емилова Шехова – лесничей при ТП ДГС „Смолян”. 
 
се събра на заседание, съгласно чл. 35, ал. 8 от Наредбата, в административната сграда на ТП 

ДГС „Смолян”, гр. Смолян, бул. „България” № 83 за да провери редовността и съответствието на 
представените документи от определеният за изпълнител участник в открит конкурс с предмет: 
„Възлагане на ЛКД по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни 
горски продукти в обект: 1-2022 г. на територията на  ТП ДГС „Смолян”, открит със Заповед  № З-26-56 
/ 28.02.2022 година на Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

 
Съгласно заповед на Директора на ТП ДГС „Смолян” с  № З-26-65 от  13.03.2022 г., е определен 

изпълнител на дейностите за възлагане на лесокултурните дейности в обект: 1-2022г. След 
направената справка се установи, че цитираната по-горе заповед е влязла в законова сила, поради 
което комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от класираният на първо 
място участник в процедурата, а именно: 

 
1. „ДЕЯНИ-2016” ЕООД, с.Чепинци, гр.Рудозем, ул. Рожен № 28 с ЕИК 203958992, за обект № 

1-2022, с вх.-изх. 26-139# 1 / 01.04.2022 г. 
 

Представените документи от участник „ДЕЯНИ-2016” ЕООД са, както следва: 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в открит конкурс за обект 1-2022, в гаранция 
за изпълнение на договор за възлагане на лесокултурни дейности от обект 1-2022. 
2. Свидетелство за съдимост 
3. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения към 24.03.2022 год. 
4. Справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори към дата 28.03.2022 год. на 
„ДЕЯНИ-2016” ЕООД  
5. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0023560, издадено 
на Минчо Векилов Сувариев – копие, заверено от участника.  
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6. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0016238, издадено 
на Фехми Зюлфиев Карабрахимов – копие, заверено от участника. 
7. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ Щил МС 251, с рег. № СМ 00962 
А , заедно с талон за технически преглед на земеделска и горска техника – БМТ с рег. № СМ 00962 А, 
серия СМ № 00018 – копие, заверено от участника. 
8. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – Бензимоторен храст OLEO-MAC с 
рег. № СМ 00744 А, заедно с талон за технически преглед на земеделска и горска техника 
Бензимоторен храст, с рег. № СМ 00744 А, серия АА № 031258 – копие, заверено от участника. 
9. Договор за наем за ползване на  бензиномоторен храсторез – копие, заверено от участника. 
10. Инвентарна книга - копие, заверено от участника. 

 
След разглеждане на документите комисията установи следното: 
1. „ДЕЯНИ-2016” ЕООД е определен за изпълнител със заповед № З-26-65 / 16.03.2022 год. за 

обект 1-2022 на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок участникът е представил необходимите 
документи за сключване на договор за възлагане на лесокултурни дейности в обект 1-2022. 

 
Комисията установи, че документите, подадени от определеният за изпълнител участник са 

изрядни и са представени във вид и форма съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
Комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да сключи договор за „Възлагане на ЛКД 

по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 
държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти в обект: 
1-2022 г. на територията на  ТП ДГС „Смолян”  с класираният на първо място участник, както следва: 

 
1. За обект 1-2022 – „ДЕЯНИ-2016” ЕООД  

 
Настоящият протокол съставен на 01.04.2022 г., се предава за утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата.  
  

К О М И С И Я :  

 
Председател:   .............п*..................... / инж.Велизар Младенов/ 
 

Членове: 1. ............п*................... / Зорка Маринова/ 
 

2. .............п*................... / Христо Балабанов /   
 

3..............п*................... / инж.Георги Гаджев/ 
 
4.............п*................... / инж. Гергана Шехова /   

 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 01.04.2022 г. 

       
  Подпис ………………п*…..………… 
        ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”  
  (инж. Станко Делиянчев) 
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*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 
 


