МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”
ПК 4980; гр.Златоград, ул.”Г.С.Раковски” №33;тел./факс: 0876559544; e-mail : dgszlatograd@ucdp-smolian.com

УТВЪРДИЛ:
/п*/
ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Златоград”
(инж. Съби Димитров)
Дата:10.03.2022г.
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

ПРОТОКОЛ
Днес 10.03.2021 г. комисия, назначена със Заповед №3-09-72/10.03.2022 г. на
Директора на ТП ДГС „Златоград” в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Емил Шевров – гл. инженер в ТП ДГС „Златоград”;
Членове:
1. Мариета Дюлгерова – гл. счетоводител в ТП ДГС „Златоград”;
2. Илияна Гюнелиева – юрисконсулт на ТП ДГС „Златоград”;
се събра на заседание в 09.00 часа в сградата на ТП ДГС „Златоград” да провери
редовността и съответствието на представените документи от определените за
изпълнители на дейността добив сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до
временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №2225, 2226 и
№ 2227, от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Златоград”, посочени в чл. 35,
ал. 5 от Наредбата.
Комисията започна работа и установи, че след проведен открит конкурс с предмет
добив сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране
и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №2225, 2226 и № 2227 от
териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Златоград”, открит със Заповед № 3-0913/27.01.2022г. на Директора на ТП ДГС „Златоград” и издадени заповеди за определяне
на изпълнител с Заповед №3-09-66/04.03.2022г., за обект №2225, Заповед №3-0967/04.03.2022г., за обект №2226 и Заповед №3-09-68/04.03.2022г., за обект №2227 са
влезли в сила, като е изтекал и предвиденият срок за представяне на документи посочен в
чл. 35, ал. 6 от Наредбата. Поради това всички участници определени за изпълнител са
представили документи за сключване на договор.
В деловодството на ТП ДГС „Златоград” са постъпили писма за представяне на
документи за сключване на договори, които по реда на постъпване са както следва:
1. Писмо с вх. № вх-09-180/07.03.2022 г. от представителя на "СУНАЙ ГРУП"
ООД, гр. Сърница, за обект № 2226;
2. Писмо с вх. № вх-09-182/08.03.2022 г. от представителя на "ЮЛИЯНА 82"
ЕООД, с. Пресека, за обект № 2225;
3. Писмо с вх. № бх-09-185/08.03.2022 г. от представителя на "ТРАНСЛЕС КОМЕРС" ЕООД, с. Митовска, за обект № 2227;
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I. Приложените към писмото документи от "СУНАЙ ГРУП" ООД за ОБЕКТ
№2226 са, както следва:
1. Свидетелство за съдимост;
2. Удостоверение на наличие и липса на задължения издадено от НАП;
3. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на
кандидата, издадена от НАП;
4. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, мелиоративна и
горска техника – 1 брой;
5. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези - 1
брой;
6. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за
технически преглед на ЗГТ за горски влекач - 1 брой;
7. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за
технически преглед на ЗГТ за моторна резачка – 1 брой;
Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обект
№2226, като установи, че участника е внесъл пълният размер на определената парична
гаранция за участие, като същата ще послужи за гаранцията за изпълнение в размер на
500.00 лева, като разликата в размер на 171,41 лева, следва да бъде възстановена.
Комисията провери служебно за наличие на непогасени задължения към ЮЦДП и
неговите териториални поделения и установи, че участника няма непогасени задължения
към ЮЦДП и неговите териториални поделения с влязъл в сила акт на компетентен орган.
От така представените документи, комисията единодушно реши, че избраният за
Изпълнител в обект № 2226 "СУНАЙ ГРУП" ООД е представил в срок всички
изискуеми документи посочени в чл.35, ал.5 от Наредбата и необходимите документи за
сключване на договор за посоченият обект. Представените документи са валидни,
редовни, съответстват и доказват декларирaните в офертата на участника обстоятелства.
Във връзка с горното, комисията направи заключение, че може да се сключи договор
за възлагане на добив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен
склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект с №2226 в
териториалният обхват на ТП ДГС „Златоград“ с избраният изпълнител "СУНАЙ ГРУП"
ООД, ЕИК 200327609, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община
Велинград, гр. Сърница 4633, бул./ул. Свобода No 76, представлявано и управлявано от
АХМЕД СЮЛЕЙМАН МОЛЛААХМЕД, в качеството си на управител, в срок по чл.35,
ал.3 от Наредбата.
II. Приложените към писмото документи от "ЮЛИЯНА 82" ЕООД за ОБЕКТ
№2225 са, както следва:
1. Свидетелство за съдимост;
2. Удостоверение на наличие и липса на задължения издадено от НАП;
3. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на
кандидата, издадена от НАП;
4. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, мелиоративна и
горска техника – 1 брой;
5. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези - 1
брой;
6. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за
технически преглед на ЗГТ за горски влекач - 1 брой;
7. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за
технически преглед на ЗГТ за моторна резачка – 1 брой;
Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обект
№2225, като установи, че участника е внесъл пълният размер на определената парична
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гаранция за участие, като същата ще послужи за гаранцията за изпълнение в размер на
3,50 лева, като разликата в размер на 97,78 лева, следва да бъде възстановена.
Комисията провери служебно за наличие на непогасени задължения към ЮЦДП и
неговите териториални поделения и установи, че участника няма непогасени задължения
към ЮЦДП и неговите териториални поделения с влязъл в сила акт на компетентен орган.
От така представените документи, комисията единодушно реши, че избраният за
Изпълнител в обект № 2225 "ЮЛИЯНА 82" ЕООД е представил в срок всички
изискуеми документи посочени в чл.35, ал.5 от Наредбата и необходимите документи за
сключване на договор за посоченият обект. Представените документи са валидни,
редовни, съответстват и доказват декларирaните в офертата на участника обстоятелства.
Във връзка с горното, комисията направи заключение, че може да се сключи договор
за възлагане на добив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен
склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект с №2225 в
териториалният обхват на ТП ДГС „Златоград“ с избраният изпълнител "ЮЛИЯНА 82"
ЕООД, ЕИК 203520773, със седалище и адрес на управление: област Кърджали, община
Кирково, с. Пресека 6862, представлявано и управлявано от АСЕН МИТКОВ
БАЙРАКТАРОВ, в качеството и на управител, в срок по чл.35, ал.3 от Наредбата.
III. Приложените към писмото документи от "ТРАНСЛЕС - КОМЕРС" ЕООД за
ОБЕКТ №2227 са, както следва:
1. Свидетелство за съдимост;
2. Удостоверение на наличие и липса на задължения издадено от НАП;
3. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на
кандидата, издадена от НАП;
4. Инвентарна книга;
5. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, мелиоративна и
горска техника – 1 брой;
6. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези – 2
брой;
7. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за
технически преглед на ЗГТ за горски влекач – 1 брой;
8. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за
технически преглед на ЗГТ за БМТ – 2 броя;
Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обект
№2227, като установи, че участника е внесъл пълният размер на определената парична
гаранция за участие, като същата ще послужи за гаранция за изпълнение по договора в
размер на 1216,49 лева.
Комисията провери служебно за наличие на непогасени задължения към ЮЦДП и
неговите териториални поделения и установи, че участника няма непогасени задължения
към ЮЦДП и неговите териториални поделения с влязъл в сила акт на компетентен орган.
От така представени документи, комисията единодушно реши, че избраният за
Изпълнител в обект № 2227 "ТРАНСЛЕС - КОМЕРС" ЕООД е представил в срок
всички изискуеми документи посочени в чл.35, ал.5 от Наредбата и необходимите
документи за сключване на договор за посоченият обект. Представените документи са
валидни, редовни, съответстват и доказват декларирaните в офертата на участника
обстоятелства.
Във връзка с горното, комисията направи заключение, че може да се сключи договор
за възлагане на добив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен
склад, кубиране и рамппиране на дървесината, включена в Обект с №2227 в
териториалният обхват на ТП ДГС „Златоград“ с избраният изпълнител "ТРАНСЛЕС КОМЕРС" ЕООД, ЕИК 120613442, със седалище и адрес на управление: област Смолян,
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община Мадан, с. Митовска 4909, представлявано и управлявано от СЕЛВИ АДЕМОВ
МОЛАЙСЕНОВ, в качеството си на управител, в срок по чл.35, ал.3 от Наредбата.
Настоящия протокола, ведно с цялата документация, събрана в хода на
разглеждането на представените документи за подписване на договори се предостави на
Директора на ТП ДГС „Златоград” на 10.03.2022г. за утвърждаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п*/…………… / инж. Емил Шевров /
ЧЛЕНОВЕ:

1:………/п*/……………… / Мариета Дюлгерова/
2:………/п*/…………… / Илияна Гюнелиева /

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