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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП-СМОЛЯН 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДГС СЛАВЕЙНО” 

с. Славейно, обл. Смолян, тел.: 0886438076; е-mail: dgsslaveino@ucdp-smolian.com 
БУЛСТАТ: 201619580 ИНД. № 2016195800351 

 
УТВЪРДИЛ,  
ДИРЕКТОР 
НА ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”: 
………………/п/*…..….……  
/инж. Тодор Василев / 

дата: 04.08.2022 г. 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 04.08.2022 год., комисия, назначена със Заповед № З-24-134/15.07.2022 гoд. на 

Директора на ТП „ДГС Славейно”, в състав: 
 
Председател:  

  инж. Борислав Кермедчиев – сп. лесовъдство при ТП „ДГС Славейно”; 
 
 Членове:  

1. Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП „ДГС Славейно”; 
2. инж. Димитър Узунов – старши лесничей при ТП „ДГС Славейно”; 
3. Веска Костадинова – главен счетоводител при ТП „ДГС Славейно”; 
4. Албена Атанасова – касиер-домакин при ТП „ДГС Славейно”; 

 
се събра на заседание, съгласно чл. 35, ал. 8 от НУРВИДГТ, в административната 

сграда на ТП „ДГС Славейно”, с. Славейно, за да провери редовността и съответствието на 
представените документи от определените за изпълнители участници в ОТКРИТ КОНКУРС за 
възлагане на дейности в горски територии - държавна собственост с предмет: „Сеч, 
окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни 
количества дървесина от обекти №2242С, №2243, №2244, №2245С, №2246, открит със 
Заповед № З-24-112/28.06.2022 година на Директора на ТП „ДГС Славейно”. 

Съгласно заповеди на Директора на ТП „ДГС Славейно” с номера: № З-24-
135/15.07.2022 г.; № З-24-136/15.07.2022 г., № З-24-137/15.07.2022 г., № З-24-138/15.07.2022 
г., № З-24-139/15.07.2022 г., са определени изпълнители на дейностите в обекти №2242С, 
№2243, №2244, №2245С, №2246. 

След направената справка се установи, че те са влезли в законова сила, поради което 
комисията пристъпи към разглеждане на представените документи, необходими за 
сключване на договори, от класираните на първо място участници в процедурата, а именно: 

 
1. „ФОРЕСТ БУЛ” ЕООД, адрес: гр. Смолян, ул. „Наталия” №5, ет. 4, ап. 16, с ЕИК 

120552936 за обект №2242С; 

2. „СС ПАЙН УУД” ЕООД, адрес: гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров” №8, ет. 3, ап. 36, с 

ЕИК 201528344 за обект №2243; 

3. „ХАЙТЕК” ООД, адрес: с. Давидково, общ. Баните, „Индустриална зона” №2, ул. 

„Момчил юнак” №8 с ЕИК 175054432 за обект №2244; 

4. ЕТ „АСОС-21-Асен Кокалов”, адрес: с. Давидково, обл. Смолян, общ. Баните, с ЕИК 

120036784 за обект №2245С; 
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5. „СТОБИС ПЕРФЕКТ” ООД, адрес: с. Загражден, общ. Баните, ул. „Чавдар войвода” 

№7, с ЕИК 200095908 за обект №2246; 

 
Представените документи от определения за изпълнител „ФОРЕСТ БУЛ” ЕООД са, 

както следва: 
 

1. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие в открит конкурс за обект 
№2242С в гаранция за изпълнение на договор за възлагане добива на дървесина от обект 
№2242С; 

2. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори; 
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения; 
4. Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ на основание чл. 241 ЗГ за 

търговци; 
5. Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ на основание чл. 235 ЗГ за 

физическо лице; 
6. Заверени копия от „Свидетелство за правоспособност” за работа с моторни триони и 

храсторези –  2 бр. 
7. Заверено копие от „Свидетелство за правоспособност” за  категория Твк-Г – 1 бр. 
8. Свидетелство за регистрация на ЗГТ от МЗХ за моторен трион, заедно с талон за 

технически преглед за БМТ  – 2 бр. 
9. Свидетелство за регистрация на ЗГТ от МЗХ за колесен трактор, заедно с талон за 

технически преглед – 1 бр.  
10. Договор за покупко-продажба на животинска сила. 
11. Свидетелство за съдимост на името на управителя. 
 
Представените документи от определения за изпълнител „СС ПАЙН УУД” ЕООД са, както 

следва: 
 
1. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие в открит конкурс за обект 

№2243 в гаранция за изпълнение на договор за възлагане добива на дървесина от обект 
№2243; 

2. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори; 
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения; 
4. Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ на основание чл. 241 ЗГ за 

търговци; 
5. Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ на основание чл. 235 ЗГ за 

физическо лице; 
6. Заверени копия от „Свидетелство за правоспособност” за работа с моторни триони и 

храсторези –  2 бр. 
7. Заверено копие от „Свидетелство за правоспособност” за  категория Твк – 1 бр. 
8. Свидетелство за регистрация на ЗГТ от МЗХ за моторен трион, заедно с талон за 

технически преглед за БМТ  – 2 бр. 
9. Свидетелство за регистрация на ЗГТ от МЗХ за колесен трактор, заедно с талон за 

технически преглед – 1 бр.  
10. Договор за наем на животинска сила. 
11. Свидетелство за съдимост на името на управителя. 

 
 



3 
 

Представените документи от определения за изпълнител „ХАЙТЕК” ООД са, както 
следва: 

 
1. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие в открит конкурс за обект 

№2244 в гаранция за изпълнение на договор за възлагане добива на дървесина от обект 
№2244; 

2. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори; 
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения; 
4. Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ на основание чл. 241 ЗГ за 

търговци; 
5. Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ на основание чл. 235 ЗГ за 

физическо лице; 
6. Заверени копия от „Свидетелство за правоспособност” за работа с моторни триони и 

храсторези –  3 бр. 
7. Заверено копие от „Свидетелство за правоспособност” за  категория Твк-Г – 1 бр. 
8. Свидетелство за регистрация на ЗГТ от МЗХ за моторен трион, заедно с талон за 

технически преглед за БМТ  – 2 бр. 
9. Свидетелство за регистрация на ЗГТ от МЗХ за колесен трактор, заедно с талон за 

технически преглед – 1 бр.  
10. Договор за наем на моторни триони. 
11. Договор за наем на животинска сила. 
12. Договор за наем на колесен трактор. 
13. Свидетелство за съдимост на името на управителя – 2 бр. 

 
Представените документи от определения за изпълнител ЕТ „АСОС-21-Асен Кокалов” са, 

както следва: 
 
1. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие в открит конкурс за обект 

№2245С в гаранция за изпълнение на договор за възлагане добива на дървесина от обект 
№2245С; 

2. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори; 
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения; 
4. Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ на основание чл. 241 ЗГ за 

търговци; 
5. Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ на основание чл. 235 ЗГ за 

физическо лице; 
6. Заверени копия от „Свидетелство за правоспособност” за работа с моторни триони и 

храсторези –  2 бр. 
7. Заверено копие от „Свидетелство за правоспособност” за  категория Твк-Г – 1 бр. 
8. Свидетелство за регистрация на ЗГТ от МЗХ за моторен трион, заедно с талон за 

технически преглед за БМТ  – 2 бр. 
9. Свидетелство за регистрация на ЗГТ от МЗХ за колесен трактор, заедно с талон за 

технически преглед – 1 бр.  
10. Договор за наем на животинска сила. 
11. Договор за наем на колесен трактор. 
12. Свидетелство за съдимост на името на физическото лице-търговец. 
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Представените документи от определения за изпълнител „СТОБИС ПЕРФЕКТ” ООД са, 
както следва: 

 
1. Заявление за трансформиране на гаранцията за участие в открит конкурс за обект 

№2246 в гаранция за изпълнение на договор за възлагане добива на дървесина от 
обект №2246; 

2. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори; 
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения; 
4. Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ на основание чл. 241 ЗГ 

за търговци; 
5. Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ на основание чл. 235 ЗГ 

за физическо лице; 
6. Заверени копия от „Свидетелство за правоспособност” за работа с моторни триони и 

храсторези –  2 бр. 
7. Заверено копие от „Свидетелство за правоспособност” за  категория Твк-Г – 1 бр. 
8. Свидетелство за регистрация на ЗГТ от МЗХ за моторен трион, заедно с талон за 

технически преглед за БМТ  – 2 бр. 
9. Свидетелство за регистрация на ЗГТ от МЗХ за колесен трактор, заедно с талон за 

технически преглед – 1 бр.  
10. Договор за лизинг на животинска сила. 
11. Договор за лизинг на специализиран колесен трактор. 
12. Свидетелство за съдимост на името на управителя – 2 бр. 

 
След разглеждане на документите комисията установи следното: 

 
1. „ФОРЕСТ БУЛ” ЕООД е определен за изпълнител със заповед № З-24-

135/15.07.2022 г. за обект №2242С на ТП „ДГС Славейно”. В законоустановения срок 
участникът е представил необходимите документи за сключване на договор за добив на 
прогнозни количества дървесина от обект №2242С. 

2. „СС ПАЙН УУД” ЕООД е определен за изпълнител със заповед № З-24-
136/15.07.2022 г. за обект №2243 на ТП „ДГС Славейно”. В законоустановения срок 
участникът е представил необходимите документи за сключване на договор за добив на 
прогнозни количества дървесина от обект №2243. 

3. „ХАЙТЕК” ООД е определен за изпълнител със заповед № З-24-137/15.07.2022 г. за 
обект №2244 на ТП „ДГС Славейно”. В законоустановения срок участникът е представил 
необходимите документи за сключване на договор за добив на прогнозни количества 
дървесина от обект №2244. 

4. ЕТ „АСОС-21-Асен Кокалов” е определен за изпълнител със заповед № З-24-
138/15.07.2022 г. за обект №2245С на ТП „ДГС Славейно”. В законоустановения срок 
участникът е представил необходимите документи за сключване на договор за добив на 
прогнозни количества дървесина от обект №2245С. 

5. „СТОБИС ПЕРФЕКТ” ООД е определен за изпълнител със заповед № З-24-
139/15.07.2022 г. за обект №2246 на ТП „ДГС Славейно”. В законоустановения срок 
участникът е представил необходимите документи за сключване на договор за добив на 
прогнозни количества дървесина от обект №2246. 

 
Комисията установи, че документите, подадени от определения за изпълнител 

участник са изрядни и са представени във вид и форма съгласно изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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Комисията предлага на директора на ТП „ДГС Славейно” да сключи договори за „Сеч, 
окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни 
количества дървесина”  с класирания на първо място участник, както следва: 

 
1. За обект №2242С – „ФОРЕСТ БУЛ” ЕООД; 
2. За обект №2243 – „СС ПАЙН УУД” ЕООД; 
3. За обект №2244 – „ХАЙТЕК” ООД; 
4. За обект №2245С – ЕТ „АСОС-21-Асен Кокалов”; 
5. За обект №2246 – „СТОБИС ПЕРФЕКТ” ООД; 

 
Настоящият протокол съставен на 04.08.2022 г., се предава за утвърждаване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата.  
  

К О М И С И Я :  

Председател:   ............/п/*.............. / инж. Борислав Кермедчиев/ 
 

Членове: 1. ............/п/*..................... / Христо Балабанов / 
2. ............../п/*............... / инж. Димитър Узунов / 
3. ............./п/*.................... / Веска Костадинова / 

       4. ............../п/*................... /Албена Атанасова/   
 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 04.08.2022 г. 
 

        Подпис ……………/п/*..………… 
        ДИРЕКТОР на ТП „ДГС Славейно”  
  (инж. Тодор Василев) 


