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2790,град Якоруда, ул. Хаджи Никола Вардев  1, тел.+35974422227, e-mail:dgsyakoruda@abv.bg  
                                                       
 

Утвърждавам,                                                     

Директор на ТП „ДГС Якоруда” ...................*............... 

                                                                                                               инж. Иван Дивизиев 

                                                                                       

                                                                                                                09.01.2023 год. 

                                                                                                          (дата на утвърждаване) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

        Днес, 05.01.2023 год., в 09:00 часа, в сградата на ТП „Държавно горско стопанство 

Якоруда” на основание чл. 22, ал. 19 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 (НУРВИДГТ) и в изпълнение на 

Заповед № РД-07-4/05.01.2023 год. на Директора на TП „ДГС Якоруда”, комисия в състав: 

 

Председател: инж. Муса Бузгьов – Зам.-директор на ТП „ДГС Якоруда”. 

Членове:    1. Савка Цикалова – РСО при ТП „ДГС Якоруда”; 

                   2. Ислям Медаров – лесничей при ТП „ДГС Якоруда”. 

                   3. Ахмед Кьосов – пом. лесничей при ТП „ДГС Якоруда”; 

                   4. Сабри Джурин – юрисконсулт при ТП „ДГС Якоруда”;   

 

се събра, за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открития 

със Заповед № РД-07-378/05.12.2022 год. на директора на стопанството „открит конкурс" за 

възлагане на добива на дървесина от горски територии – държавна собственост за местни 

търговци по смисъла на чл. 115 от ЗГ, отговарящи на изискванията на чл. 38 от НУРВИДГТ в 

района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство  Якоруда” за 

ОБЕКТ № 2315МТ. 

 

I. Комисията започна работа след получаване на списъка с участниците и 

представените от тях оферти. 

Преди да пристъпи към отваряне на офертите, председателят и членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 21, ал. 6 от НУРВИДГТ. 

 

1. Комисията установи, че за обект № 2315МТ е подадена 1 (една) оферта за участие 

и продължи работата си. 

 

2. Преди да отвори офертата председателя на комисията провери целостта на същата 

и след това пристъпи към отварянето й в изпълнение на разпоредбата чл. 22, ал. 3 от 

НУРВИДГТ.  

 

3. За Обект № 2315МТ е подадена 1 (една) оферта за участие в открития конкурс 

от следния участник: 

 

„АХМЕД АХМЕД-РУБИН-ХАВА МЕХМЕД” ЕТ, ЕИК: 101791757, със седалище и 

адрес на управление: с. Конарско, общ. Якоруда - вх. № 12-00-401/30.12.2022 год., 13:46 

часа.  

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ДП БЛАГОЕВГРАД  

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА” 
 

 

mailto:swdр@abv.bg
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На осн. чл. 22, ал. 3 от НУРВИДГТ комисията провери  съдържанието на офертата и 

установи следното: 

 

- За участника „АХМЕД АХМЕД-РУБИН-ХАВА МЕХМЕД” ЕТ, ЕИК: 101791757 

комисията установи, че са представени всички необходими документи, които са в 

съответствие с условията на процедурата и изискванията на НУРВИДГТ.  

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в търга. 

 

          II. Комисията пристъпи към отваряне на ценовата оферта (Приложение № 6) 

на допуснатия участник, като изразява следното:  

 

За изпълнение на предвидената дейност единствения участник „АХМЕД АХМЕД-РУБИН-

ХАВА МЕХМЕД” ЕТ, ЕИК: 101791757 предлага 15 865,00 /петнадесет хиляди 

осемстотин шестдесет и пет/ лева без ДДС. 

 

        IІI. С оглед на горното комисията реши: 

 

За Обект № 2315МТ, включващ отдел/подотдел №: 206„а“, 207„а“, 208„е“, 

208„о“ на основание чл. 22, ал. 17 от НУРВИДГТ комисията обявява участника „АХМЕД 

АХМЕД-РУБИН-ХАВА МЕХМЕД” ЕТ, ЕИК: 101791757, за изпълнител на дейността добив на 

дървесина в обекта, съгласно представеното Приложение № 6 (ценова оферта) в размер на 

15 865,00 лева без ДДС, същата е равна на началната стойността за добив на дървесина в 

обекта, по утвърдена от Директора на стопанството спецификация. 

 

Отстранени участници: НЯМА 

 

      IV. Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Якоруда“: 

 

        За Обект № 2315МТ, включващ отдел/подотдел №: 206„а“, 207„а“, 208„е“, 

208„о“, участникът спечелил открития конкурс да бъде определен за изпълнител на добива 

на дървесина в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство 

Якоруда”. 

         

         Настоящият протокол се състави в 1 (един) екземпляр – за прилагане в досието на 

обекта. 

 

 

      КОМИСИЯ: 

      Председател: ..........*........ /инж. Муса Бузгьов/ 

 

      Членове:  1. ...........*........... /Савка Цикалова/ 

 

                     2. .........*............ /Ислям Медаров/  

 

                     3. ..........*........... /Ахмед Кьосов/ 

 

                     4. .........*............. /Сабри Джурин/                     

 

 

Предал: …………*………    Получил: ……………*……………… 

(инж. Муса Бузгьов)        (инж. Иван Дивизиев – Директор) 

Дата: …………………. год.    Дата: ………………… год. 

 

 

* Заличена информация на основание § 1 от ДР на ЗЗЛД, във връзка с чл.9б, ал.3 от 

НУРВИДГТ. 


