
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО 

Адрес: гр. Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А, тел.: 0884020518, e-mail: dgsmadjarovo@uidp-sliven.com 
 

вх. № ПО-05-28/09.11.2022г. 

ПРОТОКОЛ 
 

Днес 09.11.2022г., комисия назначена със Заповед №РД-10-154/09.11.2022г. на 

Директора на ТП ДГС Маджарово, в състав:  

 Председател:  1. инж. Соня Георгиева Бъчварова-Каратонева – зам. директор на ТП ДГС 

Маджарово;      

         Членове:   2. Анастасия Стефанова Йорданова – правоспособен юрист;                                                         

                           3. Ана Желязкова Георгиева –  гл. счетоводител на ТП ДГС Маджарово;  

                           4. Софрони Райчев Софрониев – пом. лесничей на ТП ДГС Маджарово; 

                           5. Крестина Владимирова – счетоводител-касиер на ТП ДГС Маджарово; 

се събра в 11:30 часа, в сградата на ТП ДГС Маджарово, офис Харманли в 

гр.Харманли на ул. „Петко Каравелов“ №2, за да извърши проверка на представените 

документи по чл.35, ал.5 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 съответно: 

-  Представени със заявление вх.№АСД-09-206/08.11.2022г., подадено от 

”Джемко 03“ ЕООД, с. Долни Главанак, ЕИК: 200775620 във връзка със сключване на 

договор за възлагане изпълнение добив на дървесина за обект №2212 от лесосечния фонд на 

ТП ДГС Маджарово за 2022г., който обект е включен в обявения със Заповед №РД-10-

122/29.09.2022г. открит конкурс, за който посоченото юридическо лице е определено за 

изпълнител в следствие проведената на 17.10.2022г. процедура и издадената въз основа на 

нея Заповед №РД-10-141/17.10.2022г.   

-  Представени със заявление вх.№АСД-09-207/08.11.2022г., подадено от 

”Джемко 03“ ЕООД, с. Долни Главанак, ЕИК: 200775620 във връзка със сключване на 

договор за възлагане изпълнение добив на дървесина за обект №2213 от лесосечния фонд на 

ТП ДГС Маджарово за 2022г., който обект е включен в обявения със Заповед №РД-10-

122/29.09.2022г. открит конкурс, за който посоченото юридическо лице е определено за 

изпълнител в следствие проведената на 17.10.2022г. процедура и издадената въз основа на 

нея Заповед №РД-10-142/17.10.2022г.   

 Комисията да разгледа приложените към заявленията документи и да извърши 

проверка дали са представени всички изискуеми такива, дали са изготвени в съответната 

форма и съдържание, доказват ли съответните обстоятелства.  

При проверката беше установено следното: 

I. Заявление с вх.№АСД-09-206/08.11.2022г. е подадено във връзка със сключване на 

договор за Обект №2212. Към него са представени следните документи: 

1. Документи доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, 

които е декларирал.  

2.  Заявление за трансформиране на гаранциите за участие в гаранции за 

изпълнение на договорите. 

3. Свидетелство за съдимост на Ерсин Юсуф - управител и представляващ. 

4. Удостоверение от Националната агенция по приходите, която дава 

допълнителна информация за задълженията на участника. 

            Представените докуметни са валидни към датата на разглеждането. 

Въз основа на извършената проверка комисията счита, че определеният за изпълнител 

участник е представил всички необходими документи, които са в съответната форма и 

съдържание, доказват необходимите обстоятелства съгласно Условията за провеждане на 

процедурата и, че отговаря на техническите и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, предмет на процедурата.  



Видно от Удостоверението за задълженията, издадена от НАП по искане на ТП ДГС 

Маджарово, определеният за изпълнител няма такива. 

Заявеното, относно гаранцията за изпълнение е в съответствие с резултатите от 

проведената процедура – обекта е спечелен на цена равна на началната, гаранцията за 

участие се равнява на 5% от нея и при тези обстоятелства гаранцията за изпълнение се 

покрива изцяло от гаранцията за участие, т.е. те са с еднаква стойност. За документите 

представени в заверени копия участникът представи оригинали за сравнение – не бяха 

установени несъответствия. 

На основание констатираното комисията изразява становище, че с определения за 

изпълнител следва да бъде сключен договор за Обект №2212. 

 

II.Заявление с вх.№АСД-09-207/08.11.2022г. е подадено във връзка със сключване на 

договор за Обект №2213. Към него са представени следните документи: 

1. Документи доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, 

които е декларирал.  

2.  Заявление за трансформиране на гаранциите за участие в гаранции за 

изпълнение на договорите. 

3. Свидетелство за съдимост на Ерсин Юсуф - управител и представляващ. 

4. Удостоверемие от Националната агенция по приходите, която дава 

допълнителна информация за задълженията на участника. 

            Представените докуметни са валидни към датата на разглеждането. 

Въз основа на извършената проверка комисията счита, че определеният за изпълнител 

участник е представил всички необходими документи, които са в съответната форма и 

съдържание, доказват необходимите обстоятелства съгласно Условията за провеждане на 

процедурата и, че отговаря на техническите и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, предмет на процедурата.  

Видно от Удостоверението за задълженията, издадена от НАП по искане на ТП ДГС 

Маджарово, определеният за изпълнител няма такива. 

Заявеното, относно гаранцията за изпълнение е в съответствие с резултатите от 

проведената процедура – обекта е спечелен на цена равна на началната, гаранцията за 

участие се равнява на 5% от нея и при тези обстоятелства гаранцията за изпълнение се 

покрива изцяло от гаранцията за участие, т.е. те са с еднаква стойност. За документите 

представени в заверени копия участникът представи оригинали за сравнение – не бяха 

установени несъответствия. 

На основание констатираното комисията изразява становище, че с определения за 

изпълнител следва да бъде сключен договор за Обект №2213. 

Комисията пристъпи към изготвяне на протокола за работата си, който беше 

представен на Възложителя, за утвърждаване. 
 

КОМИСИЯ:    

Председател: 1...............................П............................. 

   

Членове: 2................................П............................ 

         

3...............................П............................. 

 

4……………………П………………… 

 

5……………………П…………………. 

 

     УТВЪРДИЛ:       

Директор на ТП ДГС Маджарово:................П.................... 

         (инж. Никола Павлов) 

Дата: 09.11.2022г.  

 


