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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН  
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО  

ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ 
гр. Панагюрище ул. Райна Княгиня № 26 тел/факс 0357 63217  

e-mail: dgspanagyuriste@ucdp-smolian.com 

ЕИК  BG 201619580 0068 
 

 
Утвърдил, 

                                       ДИРЕКТОР: .............../п/*........................ 
                          /инж. Петър Тодоров/ 

                                                               Дата: 27.01.2021 г. 
. 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 02/27.01.2021 г. 

 
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 2/12.01.2021 г., за разглеждане, 

оценяване и класиране на кандидатите в открит конкурс с предмет: „Почвоподготовка – 2 
дка, залесяване на горски култури– 2 дка, попълване на горски култури – 60,6 дка, 
отглеждане на горски култури – 224 дка“, включени в Обект № 1 в териториалния 
обхват на дейност на  ТП ДГС Панагюрище, открит със заповед № 224/22.12.2020 г. на 
Директора на ТП ДГС Панагюрище. 
             
            Днес, 27.01.2021 год., комисия назначена със заповед № 2/12.01.2021 г. на Директора на 
ТП ДГС  Панагюрище  в състав:            
             Председател : 
                      инж. Йорданка Бачкова – зам. директор на ТП ДГС  Панагюрище; 
             Членове: 

    1. Елена Сиракова – финансов контрольор, икономист в ТП ДГС  Панагюрище 
                      2. Калина Георгиева – юрисконсулт при ТП ДГС Панагюрище; 
 

и на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 
на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти се събра на заседание в административната сграда на 
ТП ДГС Панагюрище, за да провери редовността и съответствието на представените от 
участника, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ документи по чл. 35, ал. 5 от Наредбата за условията и 
реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с открит 
конкурс за възлагане на услуга: Почвоподготовка – 2 дка, залесяване на горски 
култури– 2 дка, попълване на горски култури – 60,6 дка, отглеждане на горски 
култури – 224 дка“, включени в Обект № 1 в териториалния обхват на дейност на  ТП ДГС 
Панагюрище. 

В деловодството на стопанството са постъпили документи от: 
1. „Ибър – СТ“ ЕООД – вх. № 120/27.01.2021 г. 
1. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие в открития конкурс в 

гаранция за изпълнение на договора – вх. № 121/27.01.2021 г.. 
2. Свидетелство за съдимост № 3099/ 22.12.2020 г. 
3. Удостоверение за наличие или липса на задължения № 130202100010417/19.01.2021 г. 
4. Удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ - № 

3919/10.08.2012 г 
5. Удостоверението по чл. 235 на лесовъда - № 881-2/05.01.2012 г.  
6. Доказателства за наличие на техника - заверено извлечение от инвентарна книга за 

притежаване на 2 броя моторен свредели. 
6.  Свидетелства за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ и валиден знак за 

преминат първоначален преглед за техническата изправност на 2 броя моторен свредели – 
заверени копия. 

7. Справка за актуалното състояние на действащите трудови договори от 19.01.2021 г. - 
заверено копие. 

8. Свидетелство за правоспособност  на двама работника за работа с моторни триони и 
храсторези – заверено копие. 
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9. Декларация по чл. 42 ал. 2 т. 2 от ЗМИП с  цел  установяване дали  законен  
представител на юридическото лице  или негов  действителен  собственик попада в някои от 
категориите  по  чл. 36 от ЗМИП /видни политически  личности,  подписана от  законния  
представител  на  дружеството. 

10. Декларация  по  чл. 66 ал. 2 от ЗМИП за  произхода  на  средствата, подписана от  
законния  представител  на  дружеството.  

11. Декларация  по чл. 59 ал. 1 т. 3 от ЗМИП за  действителните  собственици на  
юридическото  лице, подписана  от  законния представител на  дружеството.  

12. Въпросник  за  клиенти, подписана  от  законния  представител на  дружеството.  
Комисията провери и констатира, че участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ, е 

представил всички необходими документи за сключване на договора за възлагане на 
лесокултурни дейности. 

Настоящият протокол, съставен на 27.01.2021 г., е неразделна част от цялата 
документация, събрана в хода на провеждането на конкурса, и се предава за утвърждаване на 
директора на ТП ДГС Панагюрище. 

 
 
 
 

 
КОМИСИЯ: 

Председател : ................../п/*...........................      
                     /инж. Йорданка Бачкова/ 
 

       Членове : 1....................../п/*...................... 
                                                                                               /Елена Сиракова / 
 
                                                                                 2................./п/*...........................       
                                                                                                /Калина Георгиева/ 
 
 
 
 
 

* На лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
 
                            


