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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД” 
п.к.6800, гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” №17,  e-mail: dgsmomchilgrad@ucdp-smolian.com 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

         Директор на ТП „ДГС Момчилград”………*п……… 

(инж. Веселин Райчев) 

 

 Дата: 06.03.2023 г. 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

На 02.03.2023 год. комисия, назначена със Заповед № З-15-42/02.03.2023 г. на  Директора 

на ТП „ДГС Момчилград”, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Синан Аптула – Лесничей при ТП „ДГС Момчилград“;                              

ЧЛЕНОВЕ:  1. Музафер Ферад – Гл. счетоводител на ТП „ДГС Момчилград”; 

2. Ерол Юмер – Лесничей при ТП „ДГС Момчилград”,                                

                                     

се събра в 15:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Момчилград”, за да 

провери редовността и съответствието на представените документи по чл. 35, ал. 5 от 

Наредбата за сключване на договор за възлагане лесокултурни дейности в обект № 2-2023 г.  

I. Комисията започна работа и установи, че след проведен открит конкурс с 

предмет: „Възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост в 

териториалния обхват на ТП „ДГС Момчилград”, включени  в Обект № 2-2023 г.”, заповедта за 

класиране на участниците и определяне на изпълнител е влязла в сила. Със Заповед З-15-

13/03.02.2023 г. за изпълнител на дейностите е определен участникът ЕТ „ДИМИТЪР 

ГЪРКОВ“. 

II. На основание чл. 23, ал. 6 от Наредбата, определеният за изпълнител на 

дейностите в обекта следва да представи документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата в 5-дневен 

срок от влизането в сила на заповедта за класиране и определяне на изпълнител.  

 

III. Комисията установи, че в деловодството на ТП „ДГС Момчилград“ са постъпили 

документи за сключването на договор от определения за изпълнител, както следва: 

1.  Документи от участника ЕТ „ДИМИТЪР ГЪРКОВ“, с вх. № Вх-15-171/24.02.2023 г. 

 

Комисията установи, че документите за сключване на договор са представени в срок, 

поради това продължи своята работа. 

 

IV. Участникът ЕТ „ДИМИТЪР ГЪРКОВ“ е представил в срок всички документи, 

посочени в чл. 35, ал. 5 от Наредбата и необходими за сключването на договор за възлагане на 

лесокултурните дейности в обект № 2-2023 г. Представените документи са валидни, редовни, 

съответстват и доказват декларираните обстоятелства в офертата на участника. 

Комисията служебно установи, че участникът няма парични задължения към „ЮЦДП“, 

гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 
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Във връзка с горното, комисията направи заключението, че може да се сключи 

договор за възлагане на лесокултурните дейности в обект № 2-2023 г. с избраният за 

Изпълнител - ЕТ „ДИМИТЪР ГЪРКОВ“, в срока по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Наредбата. 

 

 

Настоящият протокол се състави на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата, като се подписа 

от всички членове на комисията и се предаде на Директора на ТП „ДГС Момчилград“ на 

02.03.2023 г., за утвърждаване. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

                   Председател:  .............*п.................. 

              /инж. С. Аптула/ 

 

                                                      Членове:    1.   …………*п………… 

                      /М. Ферад/ 

 

                                                                                      2. ...............*п................ 

       /Е. Юмер/ 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент 

за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679. 


