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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: 30.03.2023 г. 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 30.03.2023 год., комисия, назначена със Заповед № З-24-119/24.03.2023 гoд. на 

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

  инж. Димитър Узунов – ст. лесничей при ТП „ДГС Славейно”; 
 Членове:  

1. Йорданка Маргаритова – юрисконсулт при ТП „ДГС Славейно”; 
2. инж. Елена Канева – лесничей при ТП „ДГС Славейно”; 
3. Митко Комитов – лесничей при ТП „ДГС Славейно”, 
4. Румяна Чолакова – оперативен счетоводител 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 №2325, №2326, №2327, №2328, №2329, №2330, №2333 
открит със Заповед № З-24-97/07.03.2023 год., година на Директора на ТП „ДГС Славейно”. 

Съгласно заповеди на Директора на ТП „ДГС Славейно” с номера: № З-24-
128/24.03.2023 г.; № З-24-129/24.03.2023 г.; № З-24-130/24.03.2023 г.; са определени 
изпълнители на дейностите в обекти №2325, №2326, №2327. 

Процедурите за обекти №2328, №2329, №2330, №2333 са прекратени със Заповеди с 
номера № З-24-131/24.03.2023 г.; № З-24-132/24.03.2023 г.; № З-24-133/24.03.2023 г.; № З-
24-134/24.03.2023 г.; 

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. „СПЕРО“ ЕООД  адрес: гр. Мадан ул. „Паисий Хилендарски” бл.9 вх. Б, ет.2 ап.19 

ЕИК 203007614 за обект №2325; 

2. „СПЕРО“ ЕООД  адрес: гр. Мадан ул. „Паисий Хилендарски” бл.9 вх. Б, ет.2 ап.19 

ЕИК 203007614 за обект №2326; 

3.  „СПЕРО“ ЕООД  адрес: гр. Мадан ул. „Паисий Хилендарски” бл.9 вх. Б, ет.2 ап.19 

ЕИК 203007614 за обект №2327; 
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Представените документи от определения за изпълнител „СПЕРО“ ЕООД  са, както 
следва: 

 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в открит конкурс за обект №2325 

в гаранция за изпълнение на договор за възлагане добива на дървесина от обект №2325; 
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  – 3 бр. 
9. Свидетелство за регистрация на ЗГТ от МЗХ за колесен трактор, заедно с талон за 

технически преглед – 1 бр.  
10. Документи за налична животинска сила. 
11. Свидетелство за съдимост на името на физическото лице - търговец. 

 
 

Представените документи от определения за изпълнител „СПЕРО“ ЕООД  са, както 
следва: 

 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в открит конкурс за обект №2326 

в гаранция за изпълнение на договор за възлагане добива на дървесина от обект 
№2326; 

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  – 3 бр. 
9. Свидетелство за регистрация на ЗГТ от МЗХ за колесен трактор, заедно с талон за 

технически преглед – 1 бр.  
10. Документи за налична животинска сила. 
11. Свидетелство за съдимост на името на физическото лице - търговец. 
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Представените документи от определения за изпълнител „СПЕРО“ ЕООД  са, както 
следва: 

 
1. Заявление за трансформиране на гаранция за участие в открит конкурс за обект №2327 

в гаранция за изпълнение на договор за възлагане добива на дървесина от обект 
№2327; 

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  – 3 бр. 
9. Свидетелство за регистрация на ЗГТ от МЗХ за колесен трактор, заедно с талон за 

технически преглед – 1 бр.  
10. Документи за налична животинска сила. 
11. Свидетелство за съдимост на името на физическото лице - търговец. 

 
След разглеждане на документите комисията установи следното: 

1. „СПЕРО“ ЕООД е определен за изпълнител със заповед № З-24-128/24.03.2023 г. за 
обект №2325 на ТП „ДГС Славейно”. В законоустановения срок участникът е представил 
необходимите документи за сключване на договор за добив на прогнозни количества 
дървесина от обект №2325. 

2. „СПЕРО“ ЕООД  е определен за изпълнител със заповед № З-24-129/24.03.2023 г. за 
обект №2326 на ТП „ДГС Славейно”. В законоустановения срок участникът е представил 
необходимите документи за сключване на договор за добив на прогнозни количества 
дървесина от обект №2326.  

3. „СПЕРО“ ЕООД  е определен за изпълнител със заповед № З-24-130/24.03.2023 г. за 
обект №2327 на ТП „ДГС Славейно”. В законоустановения срок участникът е представил 
необходимите документи за сключване на договор за добив на прогнозни количества 
дървесина от обект №2327. 
 
 

Комисията установи, че документите, подадени от определените за изпълнители 
участници са изрядни и са представени във вид и форма съгласно изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

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 класираните на първо място участници, както следва: 

1. За обект №2325 - „СПЕРО“ ЕООД;  
2. За обект №2326 - „СПЕРО“ ЕООД; 
3. За обект №2327 - „СПЕРО“ ЕООД;  
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Настоящият протокол съставен на 30.03.2023 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. Димитър Узунов / 
Членове: 1. ......../п/*.................. / Йорданка Маргаритова / 

2. ......../п/*.................... / инж. Елена Канева/ 
3. ......../п/*.................... / Митко Комитов / 

       4. ......../п/*.................... /Румяна Чолакова/     
 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 30.03.2023 г. 

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

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

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


