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УТВЪРДИЛ,  
ДИРЕКТОР 
НА ТП ДГС „СМОЛЯН”: ………п*……………… 

/инж. Станко Делиянчев/ 
дата: 08.10.2020 г. 

 

П Р О Т О К О Л 
 
Днес, 07.10.2020 год., комисия, назначена със Заповед № 198 / 07.10.2020 гoд. на 

Директора на ТП ДГС „Смолян”, в състав: 
 

Председател:  
 инж. Велизар Сергеев Младенов – зам.директор при ТП ДГС „Смолян”. 
 
 Членове:  

1. Зорка Руменова Маринова – гл.счетоводител при ТП ДГС „Смолян”; 
2. Христо Лазаров Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”; 
3. инж. Йорданка Георгиева Кацарова  – лесничей при ТП ДГС „Смолян”; 
4. инж. Гергана Емилова Шехова – лесничей при ТП ДГС „Смолян”. 

  
се събра на заседание, съгласно чл. 35, ал. 8 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 /Наредбата/, в 
административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, гр. Смолян, бул. „България” № 83, за да 
провери редовността и съответствието на представените документи, съгласно чл.35, ал.5 от 
Наредбата, от определеният участник за купувач, при проведен търг с тайно наддаване за 
продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2037с /отдели 29-к, 30-и/, 2038с 
/отдели 166-д1, 167-я/, 2041с /отдели 1104-л, 1104-о/, 2042с /отдели 1104-е1, 1104-ж1, 1105-о/, 
2043с /отдели 2139-м, 2140-а, 2140-в, 2140-г, 2140-д, 2140-л, 2141-а/, на територията на ТП ДГС 
„Смолян”, открит със Заповед  № 170 / 31.08.2020 година на Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

 
Процедурите за обекти с №№ 2037с, 2038с, 2041с, 2042с са прекратени със заповеди на 

Директора на ТП ДГС „Смолян“ с №№ 182, 183, 184, 185 / 18.09.2020 год. 
 
Съгласно заповед на Директора на ТП ДГС „Смолян”  с № № 186 от 18.09.2020 г. е 

определен купувач на стояща дървесина на корен от обект № 2043с. След направената справка 
се установи, че цитираната по-горе заповед за влязла в законова сила, поради което комисията 
пристъпи към разглеждане на представените документи от класираният на първо място 
участник в процедурата, а именно: 

 
1.  „СПЕРО” ЕООД, град Мадан, ул. „Паисий Хилендарски” бл.9, вх. Б, ет.2, ап.19, с ЕИК 

203007614, за обект № 2043с /отдели 2139-м, 2140-а, 2140-в, 2140-г, 2140-д, 2140-л, 2141-
а/, с вх. № 2812-01 / 07.10.2020 г. 

 
Представените документи от участник „СПЕРО” ЕООД са, както следва: 
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1. Платежно нареждане за кредитен превод на гаранция за изпълнение на договор за  
продажба на стояща дървесина на корен от обект 2043с от Централна кооперативна банка АД – 
копие, заверено от участника. 
2. Свидетелство за съдимост на името на управителя – копие, заверено от участника. 
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения към 06.10.2020 г - оригинал.  
4. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори към 07.10.2020 г. – 
оригинал; 
5. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024614 / 
18.04.2019 г., издадено на Дмитрий Филипович Терзиев– копие, заверено от участника; 
6. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024608 / 
18.04.2019 г., издадено на Бедри Хамдиев Шошев– копие, заверено от участника; 
7. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези № 0024607 / 
18.04.2019 г., издадено на Борислав Росенов Дженимов– копие, заверено от участника; 
8. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника 
с № 0069078 на Хайри Шукриев Кавалов– копие, заверено от участника; 
9. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника  - БМТ „Хускварна – 346НР” 
серия № СМ 0003181 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 01247 А, 
серия СМ № 00503 – заверено копие от участника; 
10. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ „Хускварна – 353” 
серия № СМ 0001984 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00813 А, 
серия СМ № 00328 – заверено копие от участника; 
11. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – БМТ „Хускварна – 543ХР” 
серия № СМ 0001985 А, заедно с талон за технически преглед за БМТ с рег. № СМ 00814 А, 
серия АА № 048728 – заверено копие от участника; 
12. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - трактор колесен Т-40 АМ № 
СМ 01527, заедно с талон за технически преглед за трактор с № 0360628 - копие, заверено от 
участника. 
13. Договор за наем на животни – копие, заверено от участника; 
14. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000023304, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника. 
15. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000023306, издаден от 
Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
16. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000027530, издаден от 

Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
17. Талон за регистрация на муле с уникален доживотен № 100003000100493, издаден от 

Национална Асоциация по коневъдство – копие, заверено от участника; 
18. Удостоверение № 6183 / 25.04.2014 на основание чл. 241 ЗГ за регистрация в публичния 
регистър на ИАГ за търговци - заверено копие; 
19. Удостоверение № 2339 / 20.12.2011 г. на основание чл. 235 ЗГ за регистрация в публичния 
регистър на ИАГ на физическо лице - копие, заверено от участника; 
20. Инвентарна книга на „СПЕРО“ ЕООД към 06.10.2020 год. – копие, заверено от участника. 

 
След разглеждане на документите комисията установи следното: 
 
1. „СПЕРО” ЕООД е определен за купувач на стояща дървесина на корен със 

заповед № 186 / 18.09.2020 за обект № 2043с на ТП ДГС „Смолян”. В законоустановения срок 
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участникът е представил необходимите документи за сключване на договор за купувач на 
стояща дървесина на корен от обект № 2043с. 

 
Комисията установи, че документите, подадени от определеният за купувач участник са 

изрядни и са представени във вид и форма съгласно изискванията на ПРОДАВАЧА. 
 
Комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да сключи договор за продажба 

на стояща дървесина на корен  с класираният на първо място участник, както следва: 
 
1. За обект № 2043с – „СПЕРО” ЕООД 

 
Настоящият протокол съставен на 07.10.2020 г., се предава за утвърждаване от 

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

К О М И С И Я :  
 

Председател:   ..................п*.................. / инж. Велизар Младенов / 
 

Членове: 1. ..................п*.................. / Зорка Маринова / 
 

2. ..................п*.................. / Христо Балабанов / 
 

3. ..................п*.................. / инж. Йорданка Кацарова/ 
 

       4. ..................п*.................. / инж. Гергана Шехова /   
 
 
ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 08.10.2020 г. 

         
Подпис …………п*………..………… 

        ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”  
  (инж. Станко Делиянчев) 
 
 
 
 

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

 
 


