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       УТВЪРДИЛ:………/п/*……………. 

       на дата: 11.07.2022 г.  

                                                         Директор: инж. Красимир Каменов 

        

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

 
 

На комисия, назначена със Заповед № З-19-270/11.07.2022г. за разглеждане на 

подадените документи за сключване на договор по проведена процедура открит 

конкурс „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба 

№ 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по Спецификация 

за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията 

на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на добитата дървесина”, включена в Обект № 2216 с отдел и подотдел 222 

„л“ от годишния план за ползването на дървесината за 2022 г., от горски насаждения, 

разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП 

„ДГС - Пловдив“ към ЮЦДП гр. Смолян”  

 

 На 11.07.2022г. от 14:00 часа, в административната сградата на ТП „ДГС – 

Пловдив”, се проведе закрито заседание на комисията, в състав:  

 

Председател: инж. Асим Асим – главен инженер на ТП „ДГС – Пловдив”; 

Членове:  

1. Яна Делчева – юрисконсулт на ТП „ДГС – Пловдив”; 

2. Бистра Рангелова – оперативен счетоводител в ТП „ДГС – Пловдив”. 

 

и с определени Резервни членове: 

1. Милена Илиева – касиер – домакин на ТП “ДГС – Пловдив”; 

2. инж. Меджбур Велият – лесничей в ТП “ДГС – Пловдив”. 

 

Председателя на комисията откри заседанието на което присъстваха всички 

членове на комисията.  

 

Комисията извърши проверка на документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата, 

представени от определеният за изпълнител на обекта, а именно: За Обект № 2216 с 

отдел и подотдел 222 „л“  със Заповед № З-19-245/21.06.2022г. на Директора на ТП 

„ДГС – Пловдив” определен за спечелил конкурса е фирмата: „Модър - 2022” ООД и 

констатира следното: 

 

I.  За добив на дървесина от Обект № 2216 с отдел и подотдел 222 „л“,  

участникът „Модър 2002“ ООД  е представил следните документи: 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
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1. Удостоверение за наличието или липсата на задължения от 06.07.2022г.; 

2. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие в гаранция за 

изпълнение; 

3. Свидетелство за съдимост валидно – 2 броя; 

4. Удостоверение № 7460/22.06.2016г. по чл. 241 от ЗГ; 

5. Удостоверение № 11117/17.12.2014г. по чл. 235 от ЗГ; 

6. Справка за актуалното състояние на действащите трудови договори към 

07.07.2022г.; 

7. Свидетелство за правоспособност с моторни триони и храсторези – 3 броя; 

8. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника за БМТ – 3 броя; 

9. Договор за наем на 3 броя животинска сила – 1 брой  

 

Комисията сравни гореописаните документи с изискванията на Възложителя, 

посочени в т. 14, т. 14.7.1. до т. 14.7.4. от документацията за участие в открит конкурс за 

добив на дървесина от Обект № 2216 с отдел и подотдел 222 „л“ и установи, че 

гореописаните документи са редовни и съответстват на декларираните факти по-рано за 

участие в конкурса. 

След извършената проверка, комисията единодушно реши, че представените 

документи напълно съответстват с изискуемите по чл. 35, ал. 5 и изискванията на 

Възложителя и може да се пристъпи към сключване на договор, в срока по чл. 35, ал. 3, 

т. 1 от Наредбата за Обект № 2216 с отдел и подотдел 222 „л“ с кандидата класиран на 

първо място: „Модър -2002“ ООД. 

 

Заседанието на комисията приключи в 15:00 часа на 11.07.2022г., след което 

настоящия протокол се предостави за утвърждаване от Директора на ТП „ДГС – 

Пловдив“, съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 8 от Наредбата.  

 

След утвърждаването на същият да бъде изпратен за публикуване на интернет 

страницата на ЮЦДП – гр. Смолян с ИН. № Т00176-22, както и на страницата на 

стопанството.  

Настоящият протокол се състави на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата, в един 

оригинален екземпляр за ТП „ДГС – Пловдив“, който се състои от 2 /две/ страници и се 

подписа от всички членове на комисията, без особено мнение.  

Протоколът се съхранява в административната сграда на ТП „ДГС  - Пловдив“, 

като неразделна част от преписката на конкурса.  

 

 

Председател:_______/п/*_________ 

                  /инж. Асим Асим/ 

 

Членове: 

1._________/п/*___________                                    2.__________/п/*___________            

       /Яна Делчева/                                           /Бистра Рангелова/        

 

 

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

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

 


