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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТO, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПАЗАРДЖИК” 
4400Пазарджик , ул. “Александър Стамболийски” № 50   034 444099 

 

 

Утвърдил на: 18.08.2021 г. 

 

ДИРЕКТОР:……………/п/………………… 

                                              / инж. Гаврил  Рангелов / 
 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
№ 2 /18.08.2021г. 

 

            На 18.08.2021г., комисия назначена със заповед № 160/18.08.2021г., на Директора на 

ДГС “Пазарджик”  за проверка редовността  и  съответствието на представените  документи 

за определените  за  ИЗПЪЛНИТЕЛИ в ОТКРИТ  КОНКУРС ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ 

ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГАТА : «СЕЧ, ИЗВОЗ,СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ 

НА  МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА  ДО  ВРЕМЕНЕН  СКЛАД»   за обекти с № 

2119,2120, находящи  се в  горска  територия – държавна  собственост, попадащ в  

териториалния  обхват  на ТП ДГС Пазарджик, в състав:   

 

Председател: Калина Георгиева,  Юрисконсулт  при   ДГС Пазарджик 

Членове:  1. Милена Воденичарова,  Главен  счетоводител при   ДГС Пазарджик 

       2. Бойка  Дунчева, Помощник - лесничей при ДГС Пазарджик  

         

        се събра на заседание в 11,00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Пазарджик” 

, за да  извърши проверка  относно  редовността  и  съответствието на  документите  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 , за  краткост  по-нататък „Наредбата“ на  класираните на  

първо  място  участници в ОТКРИТ  КОНКУРС ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ 

ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГАТА : «СЕЧ, ИЗВОЗ,СОРТИРАНЕ И РАМПИРАНЕ 

НА  МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА  ДО  ВРЕМЕНЕН  СКЛАД»  за обекти с № 

2119,2120  за продажба на стояща дървесина на корен, находящ  се в  горска  територия 

– държавна  собственост, попадащ в  териториалния  обхват  на ТП ДГС Пазарджик. 

     

          Заседанието  бе  открито  от  председателя  на  комисията, който  съобщи,  че за  

провеждане  на  процедурата  са  валидни  разпоредбите  на  Наредбата  за  условията  и  

реда  за  възлагане  изпълнението  на  дейности  в  горските  територии -  държавна  и  
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общинска  собственост  и  за  ползването  на  дървесина  и  недървесни  горски  продукти  , 

за  краткост  по-нататък „Наредбата“. 

 

                    I.ПОСТЪПИЛИ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ.35 АЛ. 5 ОТ  НАРЕДБАТА: 

 

         В петдневния  срок по  чл.23 ал.6 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  бяха  представени  

изискуемите  документи по  реда  на чл.35 ал. 5 от Наредбата, необходими  за  сключването  

на  договор  от следния  участници, класирани  на  първо  място: „Кичуков и  синове“ ЕООД 

и „Вемос“ ЕООД 

 

Същите  са  постъпили  в  определения  в  Наредбата  срок,  поради  което  комисията  

пристъпи към  тяхното  отваряне  и разглеждане  на съдържащите  се  в  тях 

документи. 

 

                    II. РАЗГЛЕЖДАНЕ  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ  ОТ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯТ  ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛ  УЧАСТНИК: 

 

 

1.Документи,  представени  от „Кичуков и синове“ ООД за  обект № 2119: 

 

- Свидетелство  за  съдимост; 

- Удостоверение за  наличието  или  липсата  на  задължения /изискано  по  служебен 

път/ ; 

- Заявление за  трансформация на   гаранция  за  изпълнение  на  договор ; 

 

2.Документи,  представени  от „Вемос“ ООД за  обект № 2120: 

 

- Свидетелство  за  съдимост; 

- Удостоверение за  наличието  или  липсата  на  задължения /изискано  по  служебен 

път/ ; 

- Гаранция  за  изпълнение  на  договор ; 

- Справка за  актуалното  състояние на  действащите  трудови  договори; 

- Свидетелства  за  правоспособност – 2 бр.; 

- Талон за  технически прегледи – 2 бр.; 

- Свидетелство за регистрация – 2 бр.; 

- Справка  за  животни  по  БАБХ; 

- Паспорт  за  еднокопитно животно – 2 бр.; 

- Пълномощно; 

- Удостоверение за  наличието  или  липсата  на  задължения /изискано  по  служебен 

път/ ; 

- Гаранция  за  изпълнение  на  договор ; 
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Комисията извърши  служебна  проверка за  липса  на  парични  задължения към 

ЮЦДП и ТП по  списъци, предоставени  от  ЮЦДП и  установи,  че  участниците 

няма  непогасени  задължения, установени с  влязъл в сила акт на  компетентен 

държавен  орган. 

 

        Комисията  счита,  че  представените  документи  от  участниците,  определени  

за  ИЗПЪЛНИТЕЛИ в  проведената  процедура,  са  редовни  и  съответстват  на  

изискванията,  поради  което може  да  се  пристъпи  към  сключване  на договор в 

срока  по  чл.35 ал.3  от  Наредбата. 

 

       Председателят  на  комисията  обяви  заседанието  за  приключило  и  пристъпи  

към  оформяне  на  настоящия  протокол, който  се  изготви  на 18.08.2021 г. 

          Протоколът  се  предоставя  на  Директора  на  ТП ДГС „Пазарджик“  за  

одобрение  по  установения в чл.35 ал.8  от  Наредбата ред. 

 

 

Председател: Калина Георгиева,  ……………/п/.…………………. 

Членове:  1. Милена Воденичарова …………/п/………………… 

        2. Бойка  Дунчева, ……………../п/……………………  

         
 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно  

Общият регламент за защита на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679) 
 


