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* заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679 

ИНЖ. КРАСИМИР НИКОЛОВ 

НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ 

„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА“  

 

 

П Р О Т О К О Л 

 № 2 

 Днес, 21.09.2022 г. в ТП „ДГС Тича” на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане на дейности в горските територии- държавна и общинска 

собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях 

/НАРЕДБАТА/, се събра комисия, определена със Заповед РД-10-81/14.089.2022г. на 

Директора на ТП "ДГС Тича", в състав:  

 

Комисия в състав: 

Председател: Мария Григорова- юрисконсулт в ТП „ДГС Тича”; 

Членове: 

1. Айхан Шабанов - заместник директор в ТП „ДГС Тича”; 

2. Мустафа Хюснев – пом. лесничей  в ТП „ДГС Тича“; 

3. Хафизе Назифова – счетоводител в ТП „ДГС Тича”; 

4. Хюрджан Шабанова – пом. лесничей  в ТП „ ДГС Тича”; 

 

се събра на заседание в 11:00 часа в административната сграда на ТП „ ДГС Тича” в с. 

Тича, ул. „Георги Димитров” № 1, за проверка редовността и съответствието на 

представените документи по чл. 35, ал. 5 от Наредбата. Действията на комисията се 

осъществяват във връзка с определяне на изпълнител- заповед за класиране № РД-10- 

65/ 19.08.2022 г., след проведен „Открит конкурс“ за възлагане на дейности по 

чл.10 ал.1 от Наредбата, с предмет:  „Сеч, извоз, рампиране, на дървесина до 

временни складове на територията на ТП ДГС Тича от обект № 2217”   включена в 

годишния план за ползване за 2022 г. , включващ отдели/  подотдели: 153 “б“, общо 

количество: 387 пл.м3, начална цена: 14746,00. /четиринадесет хиляди седемстотин 

четиридесет и шест  лева и 0 ст./ без ДДС и 737,30 лв./седемстотин тридесет и седем 

лева и 0,30 ст./ гаранция за участие и срок за изпълнение: 31.12.2022 г. 

 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 



Комисията установи че в срока по чл. 23, ал. 6, класираният на първо място със Заповед 

№ РД-10-85/15.09.2022г., и изпратена покана с изх. № ПО-09-177/15.09.2022г., до 

„АЛТЕЯ” ООД, ЕИК 835041947, не е представил на възложителят документите по чл. 

35, ал. 5 от /НАРЕДБАТА/, и на основание чл. 35, ал. 4, предлага на Възложителят да 

определи за изпълнител участника класиран на второ място а именно: „ДЕРВИШ С” 

ЕООД, ЕИК 205731915, с предложена  цена в размер на – 11745,00. /единадесет хиляди 

седемстотин четиридесет и пет лева и 00 ст./ без ДДС. 

 На основание чл. 32, ал. 4, от /НАРЕДБАТА/, гаранцията за участие на 

„АЛТЕЯ” ООД, ЕИК 835041947 следва да бъде задържана от Възложителя 

 

С гореизложеното работата на комисията приключи. 

Настоящият протокол се състави в два (2) екземпляра, в изпълнение на правното 

предписание на чл. 22, ал. 19 от Наредбата, състои се от две (2) страници и се подписа 

от членовете на комисията.  

Няма член на комисията изразил особено мнение или направил самоотвод.  

Протоколът се съхранява в ТП "ДГС Тича", и неразделна част от него са всички 

приложени документи към офертата на участника, както и декларациите на членовете 

на комисията. Протоколът подлежи на утвърждаване от възложителя в три (3) дневен 

срок от получаването му, съгласно чл. 35, ал. 8, изречение второ от Наредба по чл. 95, 

ал. 1 от ЗГ. 

 Настоящият протокол се публикува на интернет страницата на стопанството, 

съответно към електронната преписка на тръжната процедура 

Протоколът се публикува под формата на електронен документ, съгласно чл. 9 „б“, ал. 

1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, при спазване на разпоредбите на чл. 9 „б“, ал. 3 от 

същата наредба, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД. 

КОМИСИЯ:  

Председател:   

Мария Григорова* заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679 

Членове: 

 Айхан Шаванов* заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679 

 

Мустафа Хюснев * заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679 

 

Хафизе Назифова * заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679 

 

Хюрджан Шабанова* заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679 

 


