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УТВЪРЖДАВАМ, 

Директор на ТП“ДГС-Триград“: /*П/ 
           инж. Пламен МАЛКОВСКИ 
 

Дата:    21.09.2022 г.  .  
 
 

П Р О Т О К О Л 
рег.№   43    . 

     (по регистър на протоколи) 

 
за проверка редовността и съответствието на представени документи по 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 
 

 

Днес, 21.09.2022г. от 14:00 часа, в административната сграда на ТП“ДГС – Триград”, комисия, 
назначена със Заповед № З – 27 – 131/21.09.2022г. на Директора на ТП“ДГС – Триград”, в състав:  

Председател:  Десислава Кокутева – юрисконсулт в ТП“ДГС-Триград“ 
Членове: 1. инж. Ясен Ушев – главен инженер в ТП“ДГС-Триград“ 

  2. Ирина Хаджийска – счетоводител, оперативен в ТП“ДГС-Триград“ 

се събра, за да провери редовността и съответствието на документите по 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 
(Наредбата), които следва да бъдат представени от участника определен за изпълнител в 
проведената на 14.09.2022г. процедура „открит конкурс” за възлагане добив на дървесина, 
включена в самостоятелно обособен обект с №2214 (отдел/подотдели: 102-“Р, С“), съгласно Заповед 
№З – 27 – 126 от 14.09.2022г. на Директора на ТП“ДГС-Триград“. 

Видно от предоставения „Регистър“ в срока по чл.23, ал.6 от Наредбата, а именно 5-дневен от 
издаването на цитираната по-горе заповед, участникът „МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, определен за 
изпълнител на дейностите по добива на дървесина, включена в обект №2214, е представил 
запечатан плик с надпис: “Документи за обект №2214“, регистриран в деловодството на ТП“ДГС-
Триград“ с  № Вх – 27 – 468 от 19.09.2022г.. 

Комисията констатира, че документите са постъпили в срок и пристъпи към разглеждането 
им. 

Участникът определен за изпълните е представил следните документи: 
1. Заявление за трансформиране на внесената гаранция за участие в открития конкурс за 

обект №2214 в гаранция за изпълнение на договора; 
2. Заверено копие на свидетелство за съдимост на управителя на дружеството; 
3. Заверено копие на удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл.87, 

ал.6 от ДОПК, издадено от НАП на 19.09.2022г., от което е видно, че „МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД няма 
задължения; 

4. Справка от НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори към 
19.09.2022г.; 

5. Извлечение от инвентарна книги за ДМА; 
6. Заверено копие на договор за лизинг; 
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7. Свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника и документи за техническа 
изправност на техниката – общо 3 (три) броя; 

8. Свидетелства за правоспособност – общо 3 (три) броя. 

Комисията, след като разгледа представените документи, установи, че участникът 
„МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е представил всички необходими документи по чл.35, ал.5 от Наредбата и 
същите отговарят на условията за провеждане на открития конкурс. 

Комисията извърши служебна проверка и установи, че „МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД няма парични 
задължения към „ЮЦДП“, гр.Смолян и неговите териториални поделения, установени с влязъл в 
сила акт на компетентен държавен орган и няма непогасени задължения към „ЮЦДП“, гр.Смолян и 
неговите териториални поделения. 

Във връзка с гореизложеното комисията предлага на Директора на ТП“ДГС-Триград“ да сключи 
договор за възлагане на дейностите по добив на дървесина, включена в обект №2214 
(отдел/подотдели: 102-“Р, С“) с „МТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. 

Настоящия протокол се състави и подписа от всички членове на 21.09.2022г. и се предава на 
Директора на ТП“ДГС-Триград“ за утвърждаване. 

 
  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            *П                      . 
                     Десислава КОКУТЕВА 

 
 
 

ЧЛЕНОВЕ:                        *П                    .      
    инж.Ясен УШЕВ                  

 
 

                 *П                    . 
                                                 Ирина ХАДЖИЙСКА 
 

 

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

 


