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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                           dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                              www.ucdp-smolian.com                                                                                        

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

                                                                                     ИД Директор ТП ДГС „Селище“                                                   
                                                                                                               /инж. Ахмед Кисьоски/     

                                                                               Дата: 30.12.2021г. 
 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 

П Р О Т О К О Л 

№52/30.12.2021г. 

             На 30.12.2021г. в изпълнение на Заповед №718/30.12.2021г. на Директора на ТП ДГС 
„Селище”, комисия в състав: 
 

 Председател: инж. Нина Янушева – лесничей при ТП ДГС „Селище” и 
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 със спечелилите 
участници след проведен открит конкурс за възлагане добив на дървесина на територията на ТП 
ДГС „Селище ”, обособен в Обекти № 2202, № 2205, № 2208, № 2209, № 2213, № 2214, № 2215, 
№ 2218, № 2219, № 2221,  № 2222, № 2224, № 2225.        
                   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 (НУРВИДГТ), са представени документи за сключване на договори, от 
участниците,  както следва: 
                 - „Терзиев ПК” ЕООД- за обект № 2209, „Джига – 1” ЕООД- за обекти № 2213 и №2214, 
„Фейзал” ЕООД”- за обекти № 2215 и №2218, „Арса Трейд” ООД- за обект № 2219, Сар груп” ООД - за 
обекти  № 2221 и №2224, ЕТ „Бино - 50- Сабри Орцев”- за обект № 2222, ЕТ „Кемал Бозов”- за обект № 
2225.  

           За обекти с № 2202, 2205 и 2208, от участника класиран на първо място „Фейзал” ЕООД, с 
Вх.№ 4105/16.12.2021г., е постъпило заявление, с което се отказва от подписването на договори за 
възлагане на добив на дървесина за посочените обекти. Въз основа на това и на основание чл. 35, ал. 4 от 
НУРВИДГТ, следва да се издадат заповеди за определяне на изпълнители участниците класирани на 
второ място, а гаранциите за участие на „Фейзал” ЕООД за обекти с № 2202, 2205 и 2208 да бъдат 
задържани. 
 
                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 конкурса 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 възлагане на 
добив на дървесина за обекти № 2209, № 2213, № 2214, № 2215, № 2218, № 2219, № 2221,  № 2222, № 
2224, № 2225.  
       

        След като установи, че са налице всички необходими документи комисията предлага на 
Директора на ТП ДГС „Селище“ да сключи договори със спечелилите участници: 
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                 - „Терзиев ПК” ЕООД- за обект № 2209, „Джига – 1” ЕООД- за обекти № 2213 и №2214, 
„Фейзал” ЕООД”- за обекти № 2215 и №2218, „Арса Трейд” ООД- за обект № 2219, Сар груп” ООД - за 
обекти  № 2221 и №2224, ЕТ „Бино - 50- Сабри Орцев”- за обект № 2222, ЕТ „Кемал Бозов”- за обект № 
2225,  
 а за обекти  № 2202, 2205 и 2208, да се издадат заповеди за определяне на изпълнители 
участниците класирани на второ място. 
 

        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.   
 
 

КОМИСИЯ:  
 

               инж. Нина Янушева       ………./п*/ .…….……..…… 
   Джемиле Маслева           ………./п*/ ………………..... 

                Реджеп Якубов                 ………./п*/…………………  
 

 
*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 


