
На основание чл.35, ал.8 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 /приета с ПМС № 316 от 
24.11.2011 г., поел. илм. и доп., бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) наричана по- 
долу ла краткост Наредбата/, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-10-192/ 
04.06.2021 г. за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен 
склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина 
от държавни горски територии в обхвата на дейност на ТП ДГС Мъглиж, от 
условно обособен обект № 213130, и след изтичане на срока по чл.23, ал.6 от 
Наредбата

О П Р Е Д Е Л Я М :

I. Комисия в състав:
1. инж. Красимир Иванов Димов -  председател,
2. Румяна Атанасова Атанасова - юрист,
3. Теодора Петрова Манчева -  икономист,
4. инж. Станимира Динчева Георгиева -  лесовъд,
5. Росица Богомилова Малешкова - лесовъд;

Със задача: да провери редовността и съответствието на представените от 
фирмата определена за изпълнител, документи за сключване на договор за обект 
№  213130, входирани в деловодството на ТП ДГС Мъглиж със заявление с вх. № ОД-ОЗ- 
46/ 07.06.2021 г., за което да изготви Протокол. Комисията да провери дали 
документите са представени в срока по чл.23, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП и дали 
отговарят по форма и съдържание на изискванията на Продавача подробно 
описани в раздел VII от Условията за провеждане на процедурата.

II. Договор не се сключва с участник, определен за купувач, който:
а/ в установения срок не представи изискуемите документи или представените



документи не отговарят на условията за провеждане на процедурата;
б/ има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган;
в/ има парични задължения към ЮИДП ДП Сливен, установени с влязъл в сила акт 
на компетентен държавен орган.
Ш.Когато за определеният за купувач се установят обстоятелствата по Раздел II - ри от 
настоящата заповед, за купувач се определя класирания на второ място участник, 
по отношение на който се прилагат последователно разпоредбите на чл. 23, ал. 6 и чл. 
35, ал. 5 и 8 от Наредбата.

IV. Определям 3 - дневен срок за приключване работата на комисията по съставяне 
на Протокола по Раздел I - ви , считано от издаване на настоящата заповед.

V. Настоящата заповед да се сведе до знанието на горе упоменатите лица за 
изпълнение.
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П Р О Т О К О Л
за проверка редовността и съответствието на представените документи за сключване на договор 

за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на 
прогнозно количество маркирана дървесина от държавни горски територии 

в обхвата на дейнос! па ТП ДГС Мъглиж см обект ХУ 213130

Днес 07.06.2021 г., на основание Заповед № РД-10-198/ 07.06.2021 г. на Директора на ТП ДГС Мъглиж, във вр. 
с чл.35, ал.8 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и педървеспи горски продукти (ихм. и доп., Да. бр.26 
от 29.03.2019?., в сила от 29.03.2019г.), наричана по-долу за краткост„НаредбаггГ, се събра Комисия в състав:

1. инж. Красимир Иванов Димов -председа тел,
2. Румяна Атанасова Атанасова - юрист,
3. Теодора Петрова Манчева -икономист,
4. инж. Станимира Димчева Георгиева -лесовъд,
3. Росица Богомилова Малешкова - лесовъд;

която съгласно Раздел I - ви от Заповед N<3 РД-10-198/ 07.06.2021 г. на Директора на ТП ДГС Мъглиж има 
задача да провери представените от фнрма„ПРП КЪМПАНИ'ООД гр. Гурково документи за сключване на договор 
за обект № 213130, заведени в деловодния регистър на ТП ДГС Мъглиж с вх. № ОД-ОЗ-46/ 07.06.2021 г. за 
редовността им и съответствието им с изискването на чл.ЗЗ, ал.5 от Наредбата и с Условията за провеждането на 
търга.

При разглеждане на приложените документи Комисията констатира, следното:
Подадено е Заявление от управителя на фирма „ПРП КЪМПАНРГ' ООД гр. Гурково с вх.№ ОД-ОЗ-46/ 

07.06.2021 г., към което са приложени документите за сключване на договор, изисквани съгласно Условия Iа за 
провеждане на процедурата. При разглеждане на същи 1е, комисията констатира, че са представени:
1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, декларирани от 
фирмата;
2. Свидетелство за съдимосгна управителя на фирмата.
3. Удостоверение от НАП за наличието или липсата на задължения, съгл. чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

След проверка на всички представени от фирмата документи, Комисията констатира:
Представените документи са постъпили в срок, валидни са като форма и съдържание, копията са заверени с 

гриф „Вярно с орпгипалгГ, подпис на лицето представляващо фирма „ПРП КЪМПАНИ' ООД гр. Гурково, и са 
подпечатани със „свеж' печат на фирмата. Представени са всички документи за сключване на договор, съгласно 
изискванията посочени в условията на процедурата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Мъглиж да сключи договор за продажба на прогнозно 
количество стояща дървесина на корен от държавни горски тери тории в обхвата па дейност на ТП ДГС Мъглиж от 
обек т № 213130 с класирания на п ърво място участник фирма„ПРП КЪМПАНИ'ООД гр. Гурково, тъй като същият е 
представил всички изискуеми документи за сключване на договор съгласно чл.ЗЗ, ал.З от Наредбата, които са 
представени в срок, валидни са като форма и съдържание и доказват неговата техническа и кадрова обезпеченост.

Настоящият Протокол е изготвен на основание чл.ЗЗ, ал.8 от Наредбата, и се предава заедно с цялата 
документация събрана в хода на процедурата, па Директора па ТП ДГС Мъглиж за утвърждаване.

Комисия:
1. инж. Красимир Иванов Димов

2. Румяна Атанасова Атанасова

3. Теодора Пет рова Манчева

4. инж. Станимира Динчсва 

3. Росица Богомилова Малеп


