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УТВЪРДИЛ, 

ДИРЕКТОР НА ТП: ДГС – СМИЛЯН:…/П/*...…….… 

          /инж. Анатолий Елев/ 

    Дата: 15.06.2022 г. 

 
П Р О Т О К О Л   

№ 3  

Днес, 15.06.2022 година от 10.00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Смилян“, с. 

Смилян, област Смолян, община Смолян, ул. „Девети септември”  №101, комисия, назначена със 

Заповед № З-25-170 от 15.06.2022 година на Директора на ТП „ДГС Смилян“ се събра, за да разгледа и 

провери представените документи от определените за Изпълнители лица в Открит конкурс с предмет: 

„Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана 

дървесина на корен” от обекти с №№ 2242, 2243 и 2244 съставляващи маркираните за сеч дървета с 

определени прогнозни количества дървесина от отдели/подотдели – 70 „ф“, 351 „д“, 351 „и“ и 574 „и”, 

открит с моя Заповед № З-25-119 /28.04.2022 г. 

Комисията е в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.инж. Адриана Ловчалиева – лесничей при ТП „ДГС Смилян” 

Членове:  

2. Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП „ДГС Смолян”;  

3. Милена Башова  – гл. счетоводител при ТП „ДГС Смилян”. 

 

Комисията получи всички представени от участниците документи входирани в деловодството на 

стопанството с Вх. № 25-977/10.06.2022г., Вх. № 25-984/10.06.2022г. и Вх. № 25-994/10.06.2022г., на 

база документацията за участие и изискванията на чл.35, ал.5 от „Наредбата”. 

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 договор, подробно описани в условията за участие в конкурса и чл.35, ал.5, т.2 и т.3 от 

„Наредбата”. В тази връзка не бяха констатирани липси и несъответствия, поради което комисията 

ЕДИНОДУШНО РЕШИ и дава положително становище за сключване на договори за добив на 

дървесина с определените от Възложителя за Изпълнители, както следва: 

1. ЕТ „РИКИ – ХАЙРИ ХУТЕВ”, за обект с № 2242 

2. „ЕВГЕНИ 92” ЕООД, за обект с № 2243  

3. „Форест Дом” ЕООД, за обект с № 2244     
Към настоящия протокол се прилагат всички представени документи от определените 

юридически лица за Изпълнители разгледани и проверени, съгласно изискванията на чл.35, ал.5 от 

„Наредбата” и утвърдената документация за участие, до момента на съставянето му . 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр за Възложителя. 

 

К О М И С И Я :  

 

1. .............../п/*.................... 

  / инж. Адриана Ловчалиева / 

 

2. ............./п/*........................                               3…………./п/*..…..........  

    /Христо Балабанов /                                                                                                / Милена Башова /    

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

(Регламент (ЕС) 2016/679) 
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