
 

            Утвърдил   на 23.03.2022 г.: 

Директор ТП ДЛС Мазалат 
залич.съгл.регл./ЕС/2016/679 

       / инж. Деян Белемезов / 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л    
за  проверка  редовността и съответствието на  представените документи за  сключване  на  

договор 

 за  определяне на купувач за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от  

държавни  горски  територии 

  в  обхвата на дейност на ТП ДЛС Мазалат  от  обект № 2230-1 

 

                Днес,  23.03.2022 г.,   на основание  Заповед № РД-10-105/23.03.2022 год.  на  Директора 

на ТП ДЛС Мазалат, 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 недървесни горски продукти  (изм. и доп.,  Дв. бр.26  от 29.03.2019г., 

в сила от 29.03.2019г.),наричана по-долу за краткост „Наредбата“, се събра Комисия  в  състав : 

1. инж. Галин Пламенов Иванов – председател 

2. Румяна Атанасова Атанасова - юрист    

3. инж.Марина Ганчова Чергеланова-лесничей 

4. Милена Николова Каварджикова - икономист  

5. инж.Малин Стоянов Каращранов-лесничей 

 

която съгласно Раздел І-ви от Заповед №РД-10-105/23.03.2022 г. на Директора на ТП ДЛС 

Мазалат да провери дали документите за сключване на договор с класирания на първо място 

участник са представени в срока по чл.23, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП и дали   отговарят  по  

форма  и съдържание  на  изискванията на Изпълнителя подробно  описани в  раздел VII  от  

Условията  за провеждане на  процедура .  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА: 

 

 След проверка в деловодството на ТП ДЛС Мазалат се установи, че класираният на първо 

място участник фирма „Делта“ ЕООД в срока по чл.23,ал.6 от Наредбата не е подал Заявление за 

сключване на договор и не е представил  документи за сключване на договор, доказващи 

декларираните от него обстоятелства по чл.58 от Наредбата. 

 

Във връзка с това Комисията счита, че са налице обстоятелствата посочени в чл. 35,ал. 9,т. 

1, предложение второ, поради което и на основание чл.35,ал.10 от Наредбата и Раздел VІІІ-ми, 

точка 5.3 от Условията за провеждане на търга, следва да се определи за изпълнител на услугата 

сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на 

прогнозно количество дървесина до дома на клиента от обект №2230-1   класирания  на  второ 

място  участник фирма  „Форест Груп“ ЕООД, с предложена   обща цена   за обекта  в  размер на   

56501,99лв.(петдесет и шест хиляди петстотин и един лева и 99 ст.) без ДДС.   

           Настоящият  Протокол е изготвен  на основание    чл.35, ал.8   от  Наредбата,   и  се  

предава  заедно с цялата  документация  събрана  в  хода  на  процедурата,   на  Директора  на  ТП 

ДЛС Мазалат за  утвърждаване. 

 

1.инж. Галин Пламенов Иванов – председател……………… 

2.Румяна Атанасова Атанасова – юрист………………………..    

3.инж.Марина Ганчова Чергеланова-лесничей……………………… 

4.Милена Николова Каварджикова – икономист……………………….  

5.инж.Малин Стоянов Каращранов-лесничей………………………… 

 

 


