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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП Държавно горско стопанство Пазарджик 
4400Пазарджик, ул.”Ал.Стамболийски”50   034 444099, факс :034 444075 

 

 

Утвърдил на: 14.02.2023 г. 

 

ДИРЕКТОР:…………/п*/…………………… 

                                              / инж. Гаврил  Рангелов / 

 
*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 

 
№ 2 /14.02.2023г. 

 

            На 14.02.2023г., комисия назначена със заповед № З-16-43/14.02.2023г. на Директора 

на ДГС “Пазарджик”  за провеждане  на  Открит  конкурс  за  възлагане  на  лесокултурни  

дейности  по чл.10 ал.1 т.9,т.10 от  НУРВИДГТ  от  обект № 1 с предмет: „Попълване  на  

горски  култури, отглеждане  на  горски  култури“, находящ  се в  горска  територия -  

държавна  собственост, попадащи в териториалния  обхват  на  ТП ДГС „Пазарджик“, в 

състав:   

 

Председател:Калина Георгиева,  юрисконсулт  при  ДГС Пазарджик 

Членове:  1. Милена  Воденичарова,  Главен счетоводител при  ДГС Пазарджик 

       2. инж. Янка  Вакарелска, Лесничей при  ДГС Пазарджик 

  

 

        се събра на заседание в 10,30 часа в административната сграда на ТП ДГС „Пазарджик”, 

за да  извърши проверка  относно  редовността  и  съответствието на  документите  по  чл.35 

ал.5 от Наредбата  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  ( обн. ДВ бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп.  ДВ бр.  

90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 96 от 02.12.2016г., изм. и доп. ДВ бр. 26 от 

29.03.2019г.), за  краткост  по-нататък „Наредбата“ на  класирания на  първо  място  участник 

в  открит  конкурс, проведен на 06.02.2023г. с предмет: „Попълване  на  горски  култури, 

отглеждане  на  горски  култури“ по реда на  чл.10 ал.1 т.9, т.10 от  НУРВИДГТ  от  обект 

№ 1  , находящ  се в  горска  територия -  държавна  собственост, попадащи в териториалния  

обхват  на  ТП ДГС „Пазарджик“. 
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                    I.ПОСТЪПИЛИ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ.35 АЛ. 5 ОТ  НАРЕДБАТА: 

 

         В петнедневния  срок по  чл.23 ал.6 от  Наредбата  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  бяха  представени  

изискуемите  документи, необходими  за  сключването  на  договори  по  реда  на чл.35 ал. 

5 от класирания  на първо място  участник:  „Картач 1“ ЕООД. 

 

Същите  са  постъпили  в  определения  в  Наредбата  срок,  поради  което  комисията  

пристъпи към  тяхното  отваряне  и разглеждане  на съдържащите  се  в  тях 

документи. 

 

 

 

 

                    II. РАЗГЛЕЖДАНЕ  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ  ОТ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛ   УЧАСТНИК: 

 

1.Документи,  представени  от   „Картач 1“ ЕООД  за  обект № 1: 

 

- Заявление  за  трансформация  на гаранция; 

- Свидетелство  за  съдимост на  Атанас Тодоров Гешев; 

- Справка  за  актуално  състояние  на  действащите  трудови  договори; 

- Свидетелство  за  регистрация  на  земеделска  и  горска  техника и  талон  за  

технически  преглед – моторен свредел; 

- Свидетелство  за  правоспособност за  работа с моторни  триони  и  храсторези; 

- Удостоверение  за  наличие  или  липса   на задължения  от  ТД на НАП; 

- Инвентарна  книга; 

- Материална  книга; 

 

 

Комисията извърши  служебна  проверка за  липса  на  парични  задължения към 

ЮЦДП и ТП по  списъци, предоставени  от  ЮЦДП, както и  относно  

обстоятелството за  наличието  или липсата  на  задължения към държавата и  

установи,  че  участникът няма  непогасени  задължения, установени с  влязъл в сила 

акт на  компетентен държавен  орган. 

 

 

 

        Комисията  счита,  че  представените  документи  от  участника,  определен  за  

изпълнител в  проведената  процедура,  са  редовни  и  съответстват  на  изискванията,  

поради  което може  да  се  пристъпи  към  сключване  на договор в срока  по  чл.35 

ал.3 т.2  от  Наредбата. 
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       Председателят  на  комисията  обяви  заседанието  за  приключило  и  пристъпи  

към  оформяне  на  настоящия  протокол. 

          Протоколът  се  предоставя  на  Директора  на  ТП ДГС „Пазарджик“  за  

одобрение  по  установения в чл.35 ал.8  от  Наредбата ред. 

 

 

 

 

 

 
Председател: Калина Георгиева, ……………./п/………………….  

Членове: 1. Милена Воденичарова ……………./п/……………………  

                 2. инж. Янка Вакарелска, ………………../п/……………………  

 

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

данни ( Регламент ЕС 2016/679) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


