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                                                                                                       Утвърдил, 

                                           Директор:.................../*п/......…. 

                                                                                      /инж.Муса Али/ 

   Дата:05.03.2021г.         

 

                                                                        

П Р О Т О К О Л 

№564-П/05.03.2021 г. 

Днес 05.03.2021 г., комисия назначена със Заповед №63/02.03.2021 г. на Директора на 

ТП ДГС ”Ракитово”,  в състав: 

Председател: 1. инж. Петър Вандев – зам. директор  при ТП ДГС „Ракитово”,            

Членове: 

2. Росица Сюлейманова юрисконсулт при ТП ДГС”Ракитово” 

3. Костадинка Янева счетоводител при ТП ДГС”Ракитово” 

се събра на заседание в 10.00 часа в сградата на ТП ДГС „Ракитово” за извършване на 

проверка относно редовността и съответствието на документите представени от класираните 

на първо място купувачи в търг с тайно наддаване за продажба на действително добити 

количества дървесина на временен склад от обекти:  

№2150 с отдели/подотдел 197 к;   

№2151 с отдел/подотдел 176 с; 

№2152 с отдел/подотдел 197 з;  

№2153 с отдел/подотдели 82 в, 85 и; 

№2154 с отдел/подотдели 17 а, 79 з, 82 в, 85 и;  

№2155 с отдел/подотдел 120 а, 133 в, 133 м, проведен на 24.02.2021г. 

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” за сключване на договор, бяха 

предоставени изискуемите документи по реда на чл.35, ал.5 от Наредбата от следните 

фирми: 

 ”Палисандър” ООД за обекти №№2150, 2151 съгласно заповеди 

№№55,56/26.02.2021 г. за класиране на участниците. 

ЕТ "БОБЧО-МОМЧИЛ АРНАУДОВ - ЛИДИЯ АРНАУДОВА" за обекти №№2152, 

2153, съгласно заповеди №№57,58/26.02.2021 г. за класиране на участниците. 

"БУЛ ЛЕС"ЕООД за обект №2154, съгласно заповед №59/26.02.2021 г. за класиране 

на участниците. 

"Калдера-Лес"ООД за обект №2155, съгласно заповед №60/26.02.2021 г. за класиране 

на участниците. 

І.Комисията пристъпи към описване на изискуемите документи за сключване 

на договор. 

 

1. "Палисандър" ООД е представил следните документи: 

- удостоверение от НАП Пазарджик със срок на валидност 1 месец, от което е видно, 

че фирмата няма задължения /заверено копие/. 

- 2 бр. свидетелства за съдимост, издадени на управителите, от които е видно, че 

лицата не са осъждани /заверени копия/. 

- платежни нареждания /4 бр./ за заплащане стойността на обектите и гаранции за 

изпълнение. 

- Пълномощно /заверено копие/. 
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2. ЕТ "БОБЧО-МОМЧИЛ АРНАУДОВ - ЛИДИЯ АРНАУДОВА" е представил 

следните документи: 

- удостоверение от НАП Пазарджик със срок на валидност 1 месец, от което е видно, 

че фирмата няма задължения /заверено копие/. 

- свидетелство за съдимост, издадено на Лидия Арнаудова, от което е видно, че 

лицето не е осъждано /заверено копие/. 

- платежни нреждания /2 бр./ за заплащане стойността на обектите и доплащане на 

гаранции за изпълнение.  

3. "БУЛ ЛЕС"ЕООД е представил следните документи: 

- удостоверение от НАП Пазарджик със срок на валидност 1 месец, от което е видно, 

че фирмата няма задължения /заверено копие/. 

- свидетелство за съдимост, издадено на управителя, от което е видно, че лицето не е 

осъждано /заверено копие/. 

- платежно нареждане за заплащане стойността на обекта и гаранция за изпълнение 

 

4. "Калдера-Лес"ООД е представил следните документи: 

- удостоверение от НАП Пазарджик със срок на валидност 1 месец, от което е видно, 

че фирмата няма задължения /заверено копие/. 

- 2 бр. свидетелства за съдимост, издадени на управителите, от които е видно, че 

лицата не са осъждани /заверени копия/. 

- платежни нарежданя /2 бр./ за заплащане стойността на обекта и гаранция за 

изпълнение. 

- Пълномощно /заверено копие/. 

 

ІІ.Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от 

класираните на първо място участници. 

  

При провеждане на процедурата се установи наличието на внесени гаранции за 

участие за обектите, като същите са трансформирани на основание чл. 9а, ал. 8 от 

Наредбата. Комисията служебно провери, че по сметакта на ТП ДГС "Ракитово" са 

постъпили сумите за закупуване на дървесината по обекти от спечелилите фирми.  

Комисията счита, че представените документи са редовни  и съответстват на 

изискванията, заложени в тръжната докуентация. 

Настоящият протокол е неразделна част от документите по тръжната процедура. 

На основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата настоящият протокол следва да бъде 

публикуван на интернет страницата на „Южноцентрално” ДП – гр.Смолян и на ТП ДГС 

„Ракитово“ в 3-дневен срок от утвърждаването му. 

         

 

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

                                                                                                     Членове: 1..................../*п/............. 

                                              

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

 

 

 

Предал:. ..................../*п/.........................                Приел: ..................../*п/............................ 

/инж. Петър Вандев/                                                /инж.Муса Али/       

05.03.21 г.                                                                  05.03.21 г.  

  

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

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

 


