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*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на 

личните данни ( Регламент ЕС 2016/679) 

  

 

 

П Р О Т О К О Л 

ПРТ.33-19/21.02.23г. 

Днес, 21.02.2023г., 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 и Заповед № З-33-63/21.02.2023г.  на 

Директора на ТП „ДЛС – КОРМИСОШ“, комисия в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Ваня Ташева -  зам. директор на ТП „ДЛС – КОРМИСОШ“; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Хабибе Али - юрисконсулт  на ТП „ДЛС - КОРМИСОШ” 

2. Евелина Запрянова - пом. лесничей в ТП „ДЛС - КОРМИСОШ” 

3. Мариана Чукулова – лесничей в ТП „ДЛС – КОРМИСОШ“, 

 

 

  се събра да разгледа и провери редовността на представените документи на участниците, 

определени за Изпълнители със Заповед  № З-33-26/31.01.2023г., № З-33-27/31.01.2023г., № З-33-

28/31.01.2023г.,№ З-33-29/31.01.2023г., № З-33-30/31.01.2023г.,  № З-33-31/31.01.2023г. на 

Директора на ТП „ДЛС –КОРМИСОШ“  във връзка с провеждането на процедура, открита със 

Заповед  № З-33-7/12.01.2023 г. – Открит конкурс с предмет „Сеч, окастряне, разкройване, извоз до 

временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен” с ограничението по 

чл.115 от Закона за горите (ЗГ) в Обекти с №2301 МТ, №2302 МТ, №2303 МТ, №2304 МТ, №2305 

МТ, №2306 МТ и №2307 МТ по реда и условията на чл.15, ал.3 и ал.4 във връзка с ал.2, т.2 , чл.10, 

ал.1, т.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.1 и чл.38, ал.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, наричана по-долу за краткост Наредбата, 

чл.115 от Закона за горите, Заповед № 487/30.12.2021 год. на Директора на „ЮЦДП”, гр. Смолян и 

утвърден график за възлагане на дейността добив на дървесина от Директора на „ЮЦДП”, гр. 

Смолян с изх. № В33-52#1/11.01.2023г.  

Наредбата.  

 

 Комисията се събра в 08:30ч.. Тя провери и установи, че в законоустановения срок, 

предвиден и уреден в чл.23, ал.6 във връзка с чл.23, ал.4 от Наредбата, в деловодството на ТП 

„ДЛС – „КОРМИСОШ“ , са постъпили документи от следните участници, определени за 

Изпълнители: 

 

1. Документи с Вх. № 33-270/17.02.2023г. от „РАДИЕЛИ 07“ ЕООД за Обекти:  

http://www.dlskormisosh.ucdp-smolian.com/
mailto:dlskormisosh@ucdp-smolian.com


Обект № 2304 МТ с подотдел: 347-н, 348-щ, 348-я, 348-п1; Обект № 2306 МТ с 

подотдел: 273-д 

2. Документи с Вх. № 33-274/17.02.2023г. от „МОНТЕС - 09“ ООД за Обекти: Обект 

№ 2301 МТ  с подотдели: 115-в, 115-д, 115-е; Обект № 2302 МТ с подотедели: 

117-е, 117-д; Обект № 2303 МТ с подотдели: 112-и, 113-п 

3. Документи с Вх. № 33-277/17.02.2023г. от „СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ“  ЕООД за 

Обект № 2305 МТ с пододели: 16-о, 288-е 

 

I. Комисията пристъпи към проверка относно това дали представените документи за 

сключване на договори съответстват на изискванията по чл.35, ал.5 от Наредбата, както 

и на изискванията, поставени в Заповед № З-33-7/12.01.2023г. на Директора на ТП „ДЛС 

– КОРМИСОШ“ и утвърдената конкурсна документация по проведения открит конкурс 

с гореописания предмет по поредността на обектите.  
 

1. Участникът „МОНТЕС – 09“ ООД е предоставил документи за сключване на договор 

за Обекти № 2301 МТ,  № 2302 МТ , № 2303 МТ, посочени по-долу, както следва:  

 

Обект № 2301 МТ 

 

 Заявление за трансформиране на гаранция от участие в изпълнение от дата 

21.02.2023г. 

 Свидетелство за съдимост от дата 20.02.2023г. 

 Справка за актуално състояние на действащи трудови договори на наетите 4 

(четири) броя лица. 

 Договор за лизинг № 1 /01.09.2022г. за тракторна въжена станция  № 0005, марка: 

ТВС401. 

 Свидетелство за регистрация на  земеделска и горска техника и технически 

преглед за тракторна въжена станция. 

 Договор за лизинг № 3 /01.09.2022г. за горски влекач ЛКТ 81 РВ14581. 

 Свидетелство за регистрация на  земеделска и горска техника и технически 

преглед за горски влекач. 

 Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и технически преглед 

на моторни триони – 3 (три) броя. 

 Свидетелство за правоспособност за работа с земеделска, горска и мелиоративна 

техника – 2 (две) лица. 

Комисията единодушно реши:  участникът „МОНТЕС – 09“ ООД е  представил 

всички документи по чл.35, ал.5 от Наредбата и същите съответстват на изискванията, 

поставени в  Заповед №3-33-7/12.01.2023г. на Директора на ТП „ДЛС – КОРМИСОШ“ и 

утвърдената конкурсна документация за № 2301 МТ  с подотдели: 115-в, 115-д, 115-е. 

 

Обект № 2302 МТ 

 

 Заявление за трансформиране на гаранция от участие в изпълнение от дата 

21.02.2023г. 

 Свидетелство за съдимост от дата 20.02.2023г. 

 Справка за актуално състояние на действащи трудови договори на наетите 4 

(четири) броя лица. 

 Договор за лизинг  №  1/ 01.11.2020г. за 2 (два) броя коне. 

 Паспорт за еднокопитно животно – 2 (два) броя коне. 

 Договор за лизинг № 1 /01.09.2022г. за тракторна въжена станция  № 0005, марка: 

ТВС401. 

 Свидетелство за регистрация на  земеделска и горска техника и технически 

преглед за тракторна въжена станция.  

 Договор за лизинг за багер – товарач CASE 580SK.  

 Договор за лизинг 1/ 01.09.2021г. за трактор колесен ТК80. 



 Свидетелство за регистрация на  земеделска и горска техника и технически 

преглед за горски влекач. 

 Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и технически преглед 

на моторни триони – 3 (три) броя. 

 Свидетелство за правоспособност за работа с земеделска, горска и мелиоративна 

техника – 2 (две) лица. 

Комисията единодушно реши:  участникът „МОНТЕС – 09“ ООД е  представил 

всички документи по чл.35, ал.5 от Наредбата и същите съответстват на изискванията, 

поставени в  Заповед №3-33-7/12.01.2023г. на Директора на ТП „ДЛС – КОРМИСОШ“ и 

утвърдената конкурсна документация за Обект № 2302 МТ с подотдели: 117-е, 117-д. 

 

Обект № 2303 МТ 

 

 Заявление за трансформиране на гаранция от участие в изпълнение от дата 

21.02.2023г. 

 Свидетелство за съдимост от дата 20.02.2023г. 

 Справка за актуално състояние на действащи трудови договори на наетите 4 

(четири) броя лица. 

 Договор за лизинг № 1 / 01.11.2020г. за 2 (два) броя коне. 

 Паспорт за еднокопитно животно – 2 (два) броя коне. 

 Договор за лизинг № 3 /01.09.2022г. за горски влекач ЛКТ 81 РВ14581. 

 Свидетелство за регистрация на  земеделска и горска техника и технически 

преглед за горски влекач. 

 Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и технически преглед 

на моторни триони – 3 (три) броя. 

 Свидетелство за правоспособност за работа с земеделска, горска и мелиоративна 

техника – 2 (две) лица. 

Комисията единодушно реши:  участникът „МОНТЕС – 09“ ООД е  представил 

всички документи по чл.35, ал.5 от Наредбата и същите съответстват на изискванията, 

поставени в  Заповед №3-33-7/12.01.2023г. на Директора на ТП „ДЛС – КОРМИСОШ“ и 

утвърдената конкурсна документация за Обект № 2303 МТ с подотдели: 112-и, 113-п. 

 

 

 

2. Участникът „РАДИЕЛИ 07“ ЕООД е предоставил документи за сключване на договор 

за Обекти № 2304 МТ № 2306 МТ, посочени по-долу, както следва: 

 

Обекти № 2304 МТ 

 

 Заявление за трансформиране на остатъчна гаранция от участие в изпълнение от 

дата 21.02.2023г. 

 Свидетелство за съдимост от дата 09.01.2023г. 

 Справка за актуално състояние на действащи трудови договори. 

 Справка от инвентарна книга за машини и оборудване. 

 Договор за покупко-продажба от 10.05.2009г. за 2 (два) броя коне. 

 Паспорт за еднокопитно животно – 2 (два) броя коне. 

 Фактура № 8100000084 от 27.09.2016г. за закупен горски транспортьор JD 810E 

(собствен). 

 Свидетелство за регистрация на  земеделска и горска техника и технически 

преглед за горски транспортьор JD 810E (собствен). 

 Протокол № 1000000004 от 31.07.2017г. за мобилна въжена линия – дърводобив 

МН012 (собствен). 

 Свидетелство за регистрация на  земеделска и горска техника и технически 

преглед. за мобилна въжена линия – дърводобив МН012 (собствен). 



 Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и технически преглед 

на моторни триони – 2 (два) броя. 

 Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези  – 2 

(две) лица. 

Комисията единодушно реши:  участникът „РАДИЕЛИ 07“ ЕООД е  представил 

всички документи по чл.35, ал.5 от Наредбата и същите съответстват на изискванията, 

поставени в  Заповед №3-33-7/12.01.2023г. на Директора на ТП „ДЛС – КОРМИСОШ“ и 

утвърдената конкурсна документация за Обект № 2304 МТ с подотдели: 347-н, 348-щ, 348-

я, 348-п1. 

 

Обекти № 2306 МТ 

 

 Заявление за трансформиране на остатъчна гаранция от участие в изпълнение от 

дата 21.02.2023г. 

 Свидетелство за съдимост от дата 09.01.2023г. 

 Справка за актуално състояние на действащи трудови договори. 

 Справка от инвентарна книга за машини и оборудване. 

 Фактура № 8100000084 от 27.09.2016г. за закупен горски транспортьор JD 810E 

(собствен). 

 Свидетелство за регистрация на  земеделска и горска техника и технически 

преглед за горски транспортьор JD 810E (собствен).. 

 Протокол № 1000000004 от 31.07.2017г. за мобилна въжена линия – дърводобив 

МН012 (собствен) 

 Свидетелство за регистрация на  земеделска и горска техника и технически 

преглед за мобилна въжена линия – дърводобив МН012 (собствен). 

 Договор за покупко-продажба и доставка  № 59548 от 10.09.2021г. за закупен 

верижен булдозер на лизинг. 

 Свидетелство за регистрация на  земеделска и горска техника и технически 

преглед за верижен булдозер. 

 Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и технически преглед 

на моторни триони – 2 (два) броя. 

 Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези  – 2 

(две) лица. 

Комисията единодушно реши:  участникът „РАДИЕЛИ 07“ ЕООД е  представил 

всички документи по чл.35, ал.5 от Наредбата и същите съответстват на изискванията, 

поставени в  Заповед №3-33-7/12.01.2023г. на Директора на ТП „ДЛС – КОРМИСОШ“ 

и утвърдената конкурсна документация за Обект № 2306 МТ с подотдел: 273-д. 

 

 

 

 

 

 

3. Участникът „СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД  е предоставил документи за 

сключване на договор за Обект № 2305 МТ, посочени по-долу, както следва:  

 

Обект № 2305 МТ 

 

 Заявление за трансформиране на остатъчна гаранция от участие в изпълнение от 

дата 21.02.2023г. 

 Свидетелство за съдимост от дата 12.01.2023г. 

 Декларация, удостоверяваща собствеността на еднокопитно животно 1(един) брой 

 Паспорт за еднокопитно животно – 1(един) брой. 

 Договор за лизинг от 01.09.2018г. за закупени бензино-моторни триони Хускварна  



 Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и технически преглед 

на моторни триони – 1 (един) броя. 

 Договор за лизинг от 01.09.2018г. за закупуване на трактор колесен МТЗ820. 

 Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и технически преглед 

на трактор колесен (собствен). 

 Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези  – 1 

(едно) лица. 

 Свидетелство за правоспособност за работа с Тпс и Твк-Г – 1 (едно) лице 

  Комисията единодушно реши: участникът „СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД  е  

представил всички документи по чл.35, ал.5 от Наредбата и същите съответстват на 

изискванията, поставени в  Заповед №3-33-7/12.01.2023г. на Директора на ТП „ДЛС – 

КОРМИСОШ“ и утвърдената конкурсна документация за Обект № 2305 МТ с подотдели: 

16-о, 288-е.  

Във връзка с гореизложеното, Комисията счита, че са налице всички валидни 

предпоставки за сключване на договор с участниците, определени за Изпълнители със 

Заповед № З-33-26/31.01.2023г., № З-33-27/31.01.2023г., № З-33-28/31.01.2023г.,  № З-33-

29/31.01.2023г., №З-33-30/31.01.2023г., №З-33-31/31.01.2023г. на Директора на ТП „ДЛС – 

КОРМИСОШ“ за цялостно изпълнение на дейността добив на дървесина за цялото 

прогнозно количество в  обектите №2301 МТ, №2302 МТ, №2303 МТ, №2304 МТ, №2305 

МТ, №2306 МТ – предмет на процедурата – открит конкурс, цитирана по-горе. Комисията 

приключи своята работа в 09:45 часа.  

 

Настоящият протокол, съставен на 21.02.2023г.,  ведно с цялата документация, се 

предоставя на   Директора на ТП ДЛС - КОРМИСОШ“ за утвърждаване. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1. Документи, представени от „МОНТЕС – 09“ ООД за Обекти: №2301 МТ, №2302 МТ, 

№2303 МТ 

2. Документи, представени от „РАДИЕЛИ 07“ ЕООД за Обети: №2304 МТ и №2306 МТ 

3. Документи, представени от „СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД за Обект №2305 МТ 

КОМИСИЯ:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Ваня Ташева ……………/п*/………………….  

Членове: 1. Хабибе Али ……………/п*/……………….  

                 2.  Евелина Запрянова ………………/п*/……………..  

                 3.  инж. Марияна Чукалова ………………/п*/……………..  

 

 

 

 

 

Подпис ……………/п*/…………………. 

ИНЖ. ДИМО ЯНЧЕВ 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЛС - КОРМИСОШ“  

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за защита на 

личните данни ( Регламент ЕС 2016/679) 

 

 

 


