ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРЛОВО
Утвърдил:.............../п/*......................
/Директор ДГС инж. Златю Кличев/
Дата: 12.03.2021г.

П Р О Т О К О Л
от дейността на комисията, съставен на основание чл.35, ал.8 от Наредба 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, наричана за
краткост Наредбата и назначена със Заповед №157/10.03.2021г. на Директора на ТП „ДГСКарлово”
Днес, 10.03.2021г. в 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС-Карлово” се
събра комисия, назначена със Заповед №157/10.03.2021г. на Директора на ТП „ДГС-Карлово” в
състав:
1. Румяна Манолова на длъжност зам. директор в ТП „ДГС-Карлово” – Председател
на комисията
2. Радослава Стефанова на длъжност юрисконсулт в ТП „ДГС-Карлово” –член юрист
на комисията;
3. Милена Петрова на длъжност „сгл. четоводител” в ТП „ДГС-Карлово” – член на
комисията
за разглеждане на документите по чл.35, ал.5 от Наредбата, представени за сключване на
договор от определеният за изпълнител участник – „Сигма лес” ЕООД в проведения открит
конкурс с предмет: „Извършване на лесокултурни дейности през 2021 година, включващи
- механизирана и ръчна почвоподготовка и залесяване на култури – есен 2021г., попълване
– есен 2021г., направа и ремонт на ограда, отглеждане на култури – ръчно и механизирано
в Обект №1, горска територия - държавна собственост от териториалния обхват на ТП
„ДГС-Карлово” на „ЮЦДП” ДП, гр.Смолян”, открит със Заповед №51/26.01.2021г. на
Директора на ТП „ДГС-Карлово”.
Резултати от работата на комисията:
Комисията провери и установи, че в деловодството на ТП „ДГС-Карлово” са
постъпили документи с Вх. №196/08.03.2021г. от „Сигма лес” ЕООД.
Комисията пристъпи към проверка дали представените документи за сключване на
договор съответстват на изискванията по чл.35, ал.5 от Наредбата, както й на изискванията,
поставени в Заповед №51/26.01.2021г. на Директора на ТП „ДГС-Карлово” и утвърдената
конкурсна документация, във връзка с проведения открит конкурс с гореописания предмет.
Комисията установи, че „Сигма лес” ЕООД е определен за изпълнител със Заповед
№105/15.02.2021г. на директора на ТП „ДГС-Карлово”.
І. Представени документи по чл.35, ал.5, т.1 от Наредбата, а именно - всички
необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост,
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които е декларирал в офертата си участника и съответствието им с Раздел V от
утвърдените условия за участие:
Комисията установи, че в офертата си участникът е представил Декларация
Приложение №4 от съответстващата документация, в която е декларирал, че разполага с
техническо оборудване и персонал за изпълнение на дейността. Заявил е че разполага със
следните наети лица – 1 лице с правоспособност за управление на булдозер категория Твк – М, 2
лица с правоспособност за управление на багер категория Твк – М, 1 лице с правоспособност за
управление на трактор категория Твк, 1 лице с правоспособност за управление на моторен
трион. Описал е и разполагаемата техника и инструменти.
1. Представени доказателства за разполагаемата техника, като участникът
следва да докаже, че разполага с техниката по вид и брой, съответстващ на изискванията,
поставени в утвърдената конкурсна документация – документи за собственост, извлечение
от инвентарна книга или други счетоводни документи, договори за лизинг и/или договори
за наем и свидетелства за регистрация на механизираната техника, описана в раздел ІІ,
т.1.15 от конкурсните условия по реда на Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ и документ за преминат технически преглед,
където е приложимо:
1.1. Договор за наем, сключен на 28.07.2020г., включващ в предмета си багер товарач
и товарен автомобил марка „Рено Мастер”. Представя Свидетелство за регистрация на
земеделска и горска техника част І за багер товарач с Рег. № РВ 11237, от което е видно, че е
собственост на наемодателя и знак за технически преглед за 2021, от който не се вижда
регистрационния номер на багера. Документът за преминат технически не е представен в
цялост и не става ясно, че именно това е багера, който е преминал през прегледа за
техническа изправност. Свидетелство за регистрация част І на товарен автомобил - марка
„Рено Мастер, от което е видно, че собственик е наемодателя и Удостоверение за техническата
изправност на ППС със срок на валидност до 17.02.2022г.
1.2. Договор за наем, сключен на 02.04.2020г., включващ в предмета си багер
товарач с Рег. № РВ 09291 и Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника част
І за багер товарач, от което е видно, че е собственост на наемодателя и знак за технически
преглед, представен в цялост и от който е виден регистрационния номер на багера, преминал
прегледа за техническа изправност;
1.3. Договор за наем, сключен на 01.02.2019г., включващ в предмета си изкоренител
с Рег. № РВ 00961 А и Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника част І за
изкоренител, от което е видно, че е собственост на наемодателя и валиден талон за преминат
технически преглед, представен в цялост и от който е виден регистрационния номер на
изкоренителя, преминал прегледа за техническа изправност;
1.4. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника за булдозерно
устройство, собственост на „Сигма лес” ЕООД и валиден талон за преминат технически
преглед;
1.5. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника за моторна
резачка, собственост на „Сигма лес” ЕООД;
1.6. Свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника за трактор
верижен с Рег. № РВ 10045 и трактор колесен с Рег №14731, собственост на „Сигма лес”
ЕООД и валидни знаци за преминат технически преглед, от които са видни регистрационните
номера на тракторите;
1.7. Свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника за плуг риголвач с
Рег. №РВ 07063 А и плуг навесен Рег. №РВ 07062 А, собственост на „Сигма лес” ЕООД и
валидни талони за преминат технически преглед;
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1.8. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника за брана дискова с
Рег. №РВ 07059 А, собственост на „Сигма лес” ЕООД и валиден талон за преминат технически
преглед;
1.9. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника за ремарке
цистерна с Рег. №РВ 07058 А, собственост на „Сигма лес” ЕООД и валиден талон за преминат
технически преглед.
2. Представени доказателства за кадрова обезпеченост:
2.1. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на
участника, издадена от НАП на 02.03.2021г., от която е видно, че „Сигма лес” ЕООД има общо
12 назначени лица, едно от които лицензирания лесовъд;
2.2. Свидетелство за правоспособност на лицето Петко Колев, включен в справката
за „машинист на багер и товарачна машина”” – заверено копие;
2.3. Свидетелство за правоспособност на лицето Александър Димитров, за завършен
курс за придобиване на правоспособност за машинист на пътно - строителни машини, издадено
от Център за професионално обучение „Професия 21 век”, гр. София;
2.4. Свидетелство за правоспособност на лицето Фехри Ходжев, включен в справката
за категория Твк „право на самостоятелна работа с колесни, верижни трактори и агрегатни към
тях работни машини” със срок на валидност до 24.07.2029г. – заверено копие;
2.5. Свидетелство за правоспособност на лицето Стефан Цолов, включен в справката
за работа с моторни триони и храсторези, валидно до 01.02.2020г., изтекъл срок на валидност.
ІІ. ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ.35, ал.5, т.2 и т.3 от НАРЕДБАТА.
1. Номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума, тъй като гаранцията
за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие;
2. Свидетелство за съдимост на управителя на „Сигма лес” ЕООД, издадено на
09.10.2020г.;
3. Удостоверение за липса на задължения към НАП, издадено на 08.03.2021г.
ІІІ. След разглеждане по същество на представените, документи, комисията
установи следните нередовности и липса на документи:
1. Участникът не е представил доказателства, че разполага с техниката по вид и
брой, съответстващ на изискванията, поставени в утвърдената конкурсна документация –
документи за собственост, извлечение от инвентарна книга или други счетоводни
документи. Представя единствено свидетелства за регистрация на техниката по
съотвентия ред. Изискването е поставено в т. от Раздел V от утвърдените конкурсни
условия.
2. Представил е свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника част І за
багер товарач с Рег. № РВ 11237, от което е видно, че машината е собственост на наемодателя –
„Венигаз” ЕООД и знак за технически преглед за 2021, от който не се вижда регистрационния
номер на багера, тоест документът не е представен в цялост. Представен е единствено знак за
технически преглед – перфориран на 2021г., но не е ясно дали документът се отнася за багера с
Рег. № РВ 11237. С писмо Изх. №393/10.03.2021г., изпратено по имейл, бе изискано от
участника документът да бъде представен в цялост, но изискването не бе изпълнено от страна
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на участника. Изискването е поставено в т.1, Раздел V във връзка с Раздел ІІ от утвърдените
конкурсни условия.
3. Представеното свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и
храсторези на лицето Стефан Цолов е с изтекъл срок на валидност, в същото е записано, че е
валидно до 01.02.2020г. Изискването е поставено в т.1, Раздел V във връзка с Раздел ІІ от
утвърдените конкурсни условия и комисията НЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМЕ, че участникът разполага
с наето правоспособно лице за работа с моторен трион.
4. Представеното свидетелство за правоспособност на лицето Александър Димитров,
за завършен курс за придобиване на правоспособност за машинист на пътно - строителни
машини, издадено от Център за професионално обучение „Професия 21 век”, гр. София не
отговаря на изискванията, поставени в Наредба №1 от 15 февруари 2019г. за условията и реда за
обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска
техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за
тяхното обучение. (Издадена от министъра на земеделието, храните и горите, Обн. ДВ.
бр.19 от 5 Март 2019г.). В Раздел ІІ от утвърдените условия за участие в процедурата са
поставени минимални изисквания за наетите лица, като изискванията за квалифицирани лица са
следните: - минимум 1 (едно) лице - водач на булдозер с правоспособност категория Твк - М;
минимум 2 (две) лица - водачи на багер с правоспособност категория Твк - М и едно лице – за
водач на трактор с правоспособност категория Твк. (Ако едно от наетите лица, притежаващо
правоспособност за управление на багер или трактор, разполага и с правоспособност за
управление на булдозер, не е необходимо друго допълнително назначено лице за водач на
булдозер); минимум 1 (едно) лице, притежаващо правоспособност за работа с моторен
трион/моторен храсторез. Участникът е декларирал в Декларация Приложение №4, че
разполага с описаните наети лица.
С представените документи за наетите лица участникът е доказал, че разполага с 1
правоспособно лице за управление на колесни и верижни трактори категория Твк – Фехри
Мюмюнов и 1 правоспособно лице, водач на багер – Петко Колев. Комисията не може да
приеме за доказано, че участникът разполага с наети лица, притежаващи правоспособности за
управление на багер и булдозер с категория Твк – М, като в случая съгласно утвърдените
конкурсни условия лицето може да едно, но притежаващо и двете правоспособности, въпреки че
участникът е декларирал 2 отделни лица. Представеното Свидетелство за правоспособност на
лицето Александър Димитров е издадено от Център за професионално обучение като същото не
е издадено по реда на Наредба №1 от 15 февруари 2019г. за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и
условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното
обучение, наричана за краткост по-долу Наредбата. Съгласно разпоредбата на чл.31, ал.2 от
същата Наредба свидетелствата за правоспособност за работа с техниката се издават и подменят
от министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице, а в
конкертния случай е представено свидетелство, издадено от Национална агенция за
професионално образование и обучение, която не е в структурата на МЗХГ. Представеното
Свидетелството не съдържа и задължителните елементи по Приложение №10 към чл. 32, ал.1 от
Наредбата - няма посочване на категория, срок на валидност и подпис на лицето. В Приложение
№1 към чл.7 от Наредбата се съдържа Списък на техниката за извършване на практическо
обучение, представен в табличен вид. В списъка в категорията Твк М – специализирана и
специална самоходна мелиоративна техника се включва правоспособност за управление на
следната техника: булдозер, самоходна товаро-разтоварна машина, самоходна машина за
земекопно-транспортна работа, самоходна машина за прокарване на напоителни канали,
самоходна машина за почистване на канали, автогрейдер, плуг с изкоренител, плуг с риголвач.
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В представения документ на лицето Александър Димитров е вписано, че е завършил курс за
придобиване правоспособност за машинист на пътно-строителни машини. Не е ясно какъв е
обхвата на правоспособността за пътни строителни машини и няма как комисията да приеме, че
обхваща и управление на багер и булдозер с категория Твк – М. В раздел ІІ и Раздел V от
утвърдените тръжни условия изрично е записано, че НЕ се приема за доказана
правоспособността на назначените квалифицирани работници с удостоверения за: разред,
квалификация и други. Предвид изложеното, комисията НЕ МОЖЕ да приеме за доказано,
че „Сигма лес” ЕООД разполага с наето лице/лица, което/които да разполагат с
правоспособност за управление на булдозер с категория Твк М и лице за управление на
багер с категория Твк М. В Декларация – Приложение №4 от документите предствени в
офертата, участникът е посочил, че разполага с 1 лице с правоспособност за управление на
булдозер категория Твк – М, 2 лица с правоспособност за управление на багер категория Твк –
М, 1 лице правоспособност за управление на трактор категория Твк, 1 лице с правоспособност
за управление на моторен трион. От представените документи, доказващи правоспособността на
назначените лица, става ясно, че липсва едно лице с правоспособност за управление на булдозер
и 1 лице правоспособност за управление на багер, категории ТВК – М. Независимо дали се касае
за едно лице, съвместяващо двете правоспособности или две отделни лица и в двата случая
участникът не отговаря на поставените изисквания.
С оглед на изложеното комисията НЕ ПРИЕМА, че „Сигма лес” ЕООД е
представил всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и
кадрова обезпеченост, които е декларирал съгласно разпоредбата на чл.35, ал.5, т.1 от
Наредба 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.
Комисията заключи, че представените документи от „Сигма лес” ЕООД НЕ
СЪОТВЕТСТВАТ на условията за провеждане на процедурата, утвърдени със Заповед
№51/26.01.2021г. на Директора на ТП „ДГС-Карлово”, поради мотивите описани по-горе в
настоящия протокол.
Забележка: Първото заседание на комисията бе проведено на 10.03.2021г. от
10:00ч. съгласно Заповед №157 от 10.03.2021г. на Директора на ТП „ДГС-Карлово”. Поради
необходимост от представяне на четливи копия на представените от участника документи и
изпратено Писмо Изх. №393 от 10.03.2021г. до „Сигма лес” ЕООД, срокът на работа на
комисията продължи 2 работни дни. Фактическото съставяне на протокола се осъществи на
12.03.2021г.
Настоящият протокол се предава на Директора на ТП „ДГС-Карлово” за
утвърждаване.
КОМИСИЯ:
Председател: 1................/п/*.................... /Румяна Манолова/
ЧЛЕНОВЕ:
2............/п/*................/ Радослава Стефанова/ 3.................../п/*....... /Милена Петрова/
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните
данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
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