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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: 06.04.2021 год. 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 2/06.04.2021г. 

 

 Днес, 06.04.2021г., комисия назначена със  заповед № 42 от 18.03.2021г. на Директора на ТП  

ДГС „Панагюрище” в състав: 

 

     Председател: инж. Тодор Баров – „гл. инженер” в ТП ДГС „Панагюрище 

       

         Членове:  

 

              

1. Калина Георгиева –  юрисконсулт в ТП ДГС „Панагюрище”; 
 

2. Елена Сиракова – финансов контрольор, икономист в ТП ДГС „Панагюрище” 
 

3. Петя Домусчиева –  лесничей в ТП ДГС „Панагюрище” 
 
4. Добрин Спасов – лесничей в ТП ДГС „Панагюрище” 

 
 

се събра на заседание в 10:30 часа в сградата на ДГС Панагюрище за извършване на проверка относно 

редовността и съответствието на документите представени от класираните на първо място изпълнители в 

процедура  открит конкурс за възлагане на добива в обекти: 

 

- № 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127 и 2028.  

 

В петдневния срок по чл.23, ал.6 от Наредбата, бяха предоставени изискуемите документи, 

необходими за сключването на договори по реда на чл.35, ал.5 от следните участници класирани на 

първо място: 

 

1. „Ексито 96” ЕООД– обект №2118;  

2.  „Вест” ЕООД – обект №2119  

3. „Буная лес” ООД –  обекти №2120, 2127; 

4. „Нелина 1” ЕООД – обект №2121; 

5. „Кузманов и сие” ООД – обект №2122; 

6. „Добив 09” ЕООД – обекти №2123, 2124; 

7. „Рая – М 69 ” ЕООД – обект №2125; 

8.  „Булкоул експорт 06” ЕООД – обекти №2126, 2128; 

 

 

            І. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЕКТ: 
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1. За обект 2118 -   документи представени от кандидата-  „Ексито 96” ЕООД класиран на първо 

място: 

 

 Свидетелство за съдимост; 

 Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган – 

издадено не повече от един месец преди сключване на договора-23.03.2021г.; 

 Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП/един 

месец/; 

 Свидетелства за провоспособност за работа с моторни триони – 2бр.; 

 Доказателства, че участника разполага техника собствена – 2бр. моторни триони, счетов. 

документ –Формиране на среднопрет. цена и изписване на СМЗ; 

 Сведетелства за регистрация на горската техника – талон за моторните триони, 

първоначален преглед; 

 Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността по 

чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата; 

 Копие от удостоверение за вписване по чл. 235 от ЗГ  на наетия лицензиран лесовъд ; 

 Договор за отдаване под наем на 6 бр. коне; 

 Пълномощно. 

 

2. За обект 2119 -   документи представени от кандидата-  „Вест” ЕООД класиран на първо място: 

 

 Свидетелство за съдимост; 

 Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган – 

издадено не повече от един месец преди сключване на договора-23.03.2021г.; 

 Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП/един 

месец/; 

 Свидетелства за провоспособност за работа с моторни триони – 2бр.; 

 Доказателства, че участника разполага техника собствена – 2бр. моторни триони, 

извлечение от инв. книга; 

 Сведетелства за регистрация на горската техника – талон за моторните триони, 

първоначален преглед; 

 Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността по 

чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата; 

 Копие от удостоверение за вписване по чл. 235 от ЗГ  на наетия лицензиран лесовъд ; 

 Свидетелство за собственост за2 бр. коне; 

 

3. За обект 2120-   документи представени от кандидата-  „Буная лес” ООД  класиран на първо 

място: 

 Свидетелство за съдимост; 

 Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган – 

издадено не повече от един месец преди сключване на договора-23.03.2021г.; 

 Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП; 

 Свидетелства за провоспособност за работа с моторни триони – 2бр.; 

 Доказателства, че участника разполага техника  – 3бр. моторни триони, договор за лизинг; 

 Сведетелства за регистрация на горската техника – талон за моторните триони, 

първоначален преглед; 

 Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността по 

чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата; 

 Копие от удостоверение за вписване по чл. 235 от ЗГ  на наетия лицензиран лесовъд ; 

 Договор за лизинг за 8 бр. коне; 

 

 

4. За обект 2121 -   документи представени от кандидата-  „Нелина 1” ЕООД  класиран на първо 

място: 

 Свидетелство за съдимост; 
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 Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган – 

издадено не повече от един месец преди сключване на договора-25.03.2021г.; 

 Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП; 

 Свидетелства за провоспособност за работа с моторен трион – 1бр.; 

 Доказателства, че участника разполага техника собствена извл. от инв. книга – 1 бр. моторен 

трион; 

 Сведетелства за регистрация на горската техника – талон за моторния трион, първоначален 

преглед; 

 Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността по 

чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата; 

 Копие от удостоверение за вписване по чл. 235 от Зг и копие от трудовия договор  на наетия 

лицензиран лесовъд ; 

 Договор за покупко продажба  за 6 бр.  коне. 

 

5. За обект 2122  -   документи представени от кандидата-  „Кузманов и сие” ООД  класиран на 

първо място: 

 

 Свидетелство за съдимост; 

 Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган – 

издадено не повече от един месец преди сключване на договора-29.03.2021г.; 

 Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП; 

 Свидетелства за провоспособност за работа с моторни триони – 3бр.; 

 Доказателства, че участника разполага техника собствена извлечение от инв. книга -3бр. 

моторни триони; 

 Сведетелства за регистрация на горската техника – талон за моторните триони, 

първоначален преглед; 

 Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността по 

чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата; 

 Копие от удостоверение за вписване по чл. 235 от Зг и копие от трудовия договор  на наетия 

лицензиран лесовъд ; 

 Договор за покупко-продажба  за 5 бр. коне. 

 

6. За обекти с № 2123-   документи представени от кандидата-  „Добив 09” ЕООД  класиран на първо 

място: 

 

 Свидетелство за съдимост; 

 Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган – 

издадено не повече от един месец преди сключване на договора-29.03.2021г.; 

 Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП; 

 Свидетелства за провоспособност за работа с моторен трион- 1бр.; 

 Доказателства, че участника разполага техника собствена извл. от инв. книга – 1бр. моторен 

трион; 

 Сведетелства за регистрация на горската техника – талон за моторния трион, първоначален 

преглед- 1бр.; 

 Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността по 

чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата; 

 Копие от удостоверение за вписване по чл. 235 от Зг и копие от трудовия договор  на наетия 

лицензиран лесовъд ; 

 Свидетелство за собственост- 2 бр. коне. 

 

7. За обекти с № 2124-   документи представени от кандидата-  „Добив 09” ЕООД  класиран на първо 

място: 

 

 Свидетелство за съдимост; 
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 Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган – 

издадено не повече от един месец преди сключване на договора-29.03.2021г.; 

 Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП; 

 Свидетелства за провоспособност за работа с моторен трион- 1бр.; 

 Доказателства, че участника разполага техника собствена извл. от инв. книга – 1бр. моторен 

трион; 

 Сведетелства за регистрация на горската техника – талон за моторния трион, първоначален 

преглед- 1бр.; 

 Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността по 

чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата; 

 Копие от удостоверение за вписване по чл. 235 от Зг и копие от трудовия договор  на наетия 

лицензиран лесовъд ; 

 Свидетелство за собственост- 2 бр. коне. 

 

8. За обект № 2125 -   документи представени от кандидата-  „Рая – М 69” ЕООД  класиран на първо 

място: 

 

 Свидетелство за съдимост; 

 Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган – 

издадено не повече от един месец преди сключване на договора- 23.03.2021г. 

 Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП; 

 Свидетелства за провоспособност за работа с моторен трион – 1бр.; 

 Доказателства, че участника разполага техника собствена извлечение от инв. книга – 1бр. 

моторен трион; 

 Сведетелства за регистрация на горската техника – талон за моторния трион, първоначален 

преглед; 

 Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността по 

чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата; 

 Копие от удостоверение за вписване по чл. 235 от Зг и копие от трудовия договор  на наетия 

лицензиран лесовъд ; 

 Справка за животни на собственник  от системета на БАБХ за 4 бр. коне. 

 

9. За обект № 2126 -   документи представени от кандидата-  „Булкоул експорт 06 ” ЕООД  класиран 

на първо място: 

 Свидетелство за съдимост; 

 Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган – 

издадено не повече от един месец преди сключване на договора -23.03.2021г.; 

 Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП; 

 Свидетелства за провоспособност за работа с моторни триони 3 бр.; 

 Доказателства, че участника разполага техника собствена-фактури,  извл. от инв. книга– 

3бр. моторни триони; 

 Сведетелства за регистрация на горската техника – талон за моторните триони, 

първоначален преглед; 

 Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността по 

чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата; 

 Копие от удостоверение за вписване по чл. 235 от Зг и копие от трудовия договор  на наетия 

лицензиран лесовъд ; 

 Договор за покупко - продажба на 4 бр. коне. 

 

10. За обект 2127-   документи представени от кандидата-  „Буная лес” ООД  класиран на първо 

място: 

 Свидетелства за съдимост; 

 Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган – 

издадено не повече от един месец преди сключване на договора-23.03.2021г.; 

 Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП; 



5 

 

 Свидетелства за провоспособност за работа с моторни триони – 3бр.; 

 Доказателства, че участника разполага техника договор за лизинг  – 3бр. моторни триони; 

 Сведетелства за регистрация на горската техника – талон за моторните триони,  

 Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността по 

чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата; 

 Копие от удостоверение за вписване по чл. 235 от Зг и копие от трудовия договор  на наетия 

лицензиран лесовъд ; 

 Договор за лизинг  за 8 бр. коне; 

 

11. За обект № 2128 -   документи представени от кандидата-  „Булкоул експорт 06 ” ЕООД  

класиран на първо място: 

 Свидетелство за съдимост; 

 Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган – 

издадено не повече от един месец преди сключване на договора -23.03.2021г.; 

 Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП; 

 Свидетелства за провоспособност за работа с моторни триони 2 бр.; 

 Доказателства, че участника разполага техника собствена  фактури, извл. от инв. книга– 

2бр. моторни триони; 

 Сведетелства за регистрация на горската техника – талон за моторните триони, 

първоначален преглед; 

 Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за дейността по 

чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата; 

 Копие от удостоверение за вписване по чл. 235 от Зг и копие от трудовия договор  на наетия 

лицензиран лесовъд ; 

 Договор за покупко - продажба на 4 бр. коне. 

 

            ІI. КОМИСИЯТА  УСТАНОВИ, РЕДОВНОСТТА И СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ИЗИСКЕУМИТЕ ДОКУМЕНТИ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО 

УЧАСТНИЦИ. 

 

 Настоящият протокол е неразделна част от документите по тръжната процедура и следва да бъде 

публикуван на интернет страницата на „ЮЦДП” гр. Смолян и на ДГС „Панагюрище” в тридневен срок от 

утвърждаването му. 

 

                                             КОМИСИЯ: 

 

Председател : .............../п/*................. 
            /инж. Тодор Баров/  

 
                    
      Членове :  

                   1............../п/*.................... 
          / Калина Георгиева/  
  

                   
 2............/п/*.................... 

                         /Елена Сиракова/ 
 
 
 
 3............/п/*.................. 

                         /Петя Домусчиева/ 
                         
    

   4............./п/*................... 

                                                                                                                /Добрин Спасов/ 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


