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МИНИСТЕРСТВО  НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ”  

ТП „ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО  ЗЛАТОГРАД” 
ПК 4980; гр.Златоград, ул.”Г.С.Раковски” №33;тел./факс: 0876559544; e-mail : dgszlatograd@ucdp-smolian.com 

 
 

 

УТВЪРДИЛ:      /п*/ 

 ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Златоград”  

 (инж. Съби Димитров) 

 

Дата:10.01.2023г. 

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

на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес 10.01.2023 г. комисия, назначена със Заповед №3-09-4/10.01.2023 г. на 

Директора на ТП ДГС „Златоград” в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Емил Шевров  – гл. инженер в ТП „ДГС Златоград“; 

              Членове: 

1. Мариета Дюлгерова – гл. счетоводител в ТП „ДГС Златоград”; 

2. Илияна Гюнелиева– юрисконсулт на ТП „ДГС Златоград”; 

 

се събра на заседание в 09.00 часа в сградата на ТП ДГС „Златоград” да провери 

редовността и съответствието на представените документи от определените за 

изпълнители на дейността продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността 

- добив на дървесина от Обект с №2310, горска територия, държавна собственост, 

стопанисвана от ТП „ДГС Златоград” на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”, посочени в чл. 35, ал. 

5 от Наредбата. 

Комисията започна работа и установи, че след проведен конкурс с предмет: 

Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от 

Обект с №2310, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС 

Златоград” на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”, открит със Заповед № 3-09-303/28.11.2022 г. на 

Директора на ТП ДГС „Златоград” и издадена заповед за определяне на изпълнител с 

Заповед №3-09-348/19.12.2022г., за обект №2310 е влезла в сила, като е изтекал и 

предвиденият срок за представяне на документи посочен в чл. 35, ал. 6 от Наредбата. 

Поради това участника определен за изпълнител е представил документи за сключване на 

договор. 

В деловодството на ТП ДГС „Златоград” е постъпило писмо за представяне на 

документи за сключване на договори, както следва:  

1. Писмо с вх. № вх-09-23/04.01.2023 г. от представителя „БУЛЛЕС 61” ООД, гр. 

Златоград, за обект № 2310; 

 

I. Приложените към писмото документи от „БУЛЛЕС 61” ООД за ОБЕКТ №2310 

са, както следва: 

1. Свидетелство за съдимост - 2 броя; 

2. Удостоверение  на наличие и липса на задължения издадено от НАП; 

3. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на 

кандидата, издадена от НАП; 
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4. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, мелиоративна и 

горска техника – 1 брой;  

5. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези -1 

брой;  

6. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за горски влекач - 1 брой; 

7. Свидетелства за регистрация на земеделската и горската техника и знак за 

технически преглед на ЗГТ за моторна резачка – 1 брой; 

8. Платежно нареждане за внесена гаранция за изпълнение; 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за изпълнение за 

обект №2310, като установи, че участника е внесъл пълният размер на определената 

парична гаранция за изпълнение в размер на 990,00 лева. 

Комисията провери служебно за наличие на непогасени задължения към ЮЦДП и 

неговите териториални поделения и установи, че участника няма непогасени задължения 

към ЮЦДП и неговите териториални поделения с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

От така представените документи, комисията единодушно реши, че избраният за 

Изпълнител в обект № 2310 „БУЛЛЕС 61” ООД е представил в срок всички изискуеми  

документи посочени в чл.35, ал.5 от Наредбата и необходимите документи за сключване 

на договор за посоченият обект. Представените документи са валидни, редовни, 

съответстват и доказват декларирaните в офертата на участника обстоятелства. 

Във връзка с горното, комисията направи заключение, че може да се сключи договор 

за възлагане на дейността продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността 

- добив на дървесина в Обект с №2310 в териториалният обхват на ТП ДГС „Златоград“ с 

избраният изпълнител "БУЛЛЕС 61" ООД, ЕИК 201679030, със седалище и адрес на 

управление: област Смолян, община Златоград, гр. Златоград 4980, ул. България № 200, 

вписан в търговския регистър с ЕИК 201679030, представлявано от НАСКО ДАЧЕВ 

ЛИКОВ и ВЛАДИМИР НАСКОВ ЛИКОВ в качеството им на управители, с начин на 

представляване: заедно и поотделно, в срок по чл.35, ал.3 от Наредбата. 

 

Настоящия протокола, ведно с цялата документация, събрана в хода на 

разглеждането на представените документи за подписване на договори се предостави на 

Директора на ТП ДГС „Златоград”  на 10.01.2023г. за утвърждаване.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п*/…………… / инж. Емил Шевров  / 

ЧЛЕНОВЕ: 1:………/п*/……………… / Мариета Дюлгерова/ 

2:………/п*/…………… / Илияна Гюнелиева / 
 

 

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

на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


