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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛЯН 

ТП - ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО  -  РАКИТОВО 

       
 Адрес за кореспонденция :  
 4640, гр. Ракитово, обл. Пазарджик,  
 ул. „Ал. Стамболийски” №2 
 e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com         Секретар +359886711447 

 

           
                                                                                          Утвърдил, 

 Директор:........…………/*п/………………. 

                                                                                      /инж.Муса Али/   

      Дата:08.04.2021г.                                                                                

П Р О Т О К О Л 

№812-П/08.04.2021 г. 

Днес 07.04.2021 г., комисия назначена със Заповед №107/07.04.2021 г. на Директора на ТП 

ДГС”Ракитово”,  в състав: 

Председател: 1. инж. Петър Вандев - зам. директор при ТП ДГС „Ракитово”,           

Членове: 

2. Росица Сюлейманова юрисконсулт при ТП ДГС”Ракитово” 

3. Костадинка Янева счетоводител при ТП ДГС”Ракитово” 

се събра на заседание в 11.00 часа в сградата на ТП ДГС „Ракитово” за извършване на проверка 

относно редовността и съответствието на документите, представени от класираните на първо място 

изпълнители в открит конкурс за добив на дървесина от: 
Обект №2125 (отдел/подотдел 286-а,287-г); 

Обект №2126 (отдел/подотдел 286-б),  проведен на 30.03.2021г. 

В петдневния срок по чл.23, ал.6 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 /Наредбата/, бяха предоставени изискуемите документи, необходими за 

сключването на договори по реда на чл.35, ал.5 от Наредбата от следните участници: 

1. „Найт лес“ ЕООД; 2."Еделвайс 1970"ООД. 

І.Комисията пристъпи към описване на изискуемите документи за сключване на 

договори по обекти: 

1.За обект №2125- класиран на първо място изпълнител „Найт лес“ ЕООД, съгласно Заповед 

№96/31.03.2021г. на директора на ТП ДГС „Ракитово” за класиране на участниците. 

„Найт лес“ ЕООД е представил следните документи в 2 екземпляра: 

- удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за съответната 

дейност /заверено копие/. 

- удостоверение от НАП Пазарджик, от което е видно, че фирмата няма задължения. 

- валидно свидетелство за съдимост, издадено от РС Велинград, от което е видно, че лицето не е 

осъждано. 
- копие от сключен договор с лице, притежаващо удостоверение за регистрация в публичния регистър 
на ИАГ за извършване на лесовъдска практика съгласно чл.235 от ЗГ  и копие от справка за 
регистрация на трудовия договор в НАП. 
 - удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика 
на назначения лесовъд /заверено копие/. 
- справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП, с дата не 
по-късна от един месец от датата на провеждане на процедурата. 
- копия от свидетелства за правоспособност за работа с БМТ  и специализирана горска техника за 
посочения в  раздел  II.13 брой лица от документацията за участие; 
- свидетелства за регистрация, ведно с талони за технически прегледи на  3 бр. БМТ; 
- приемо-превдавателен протокол за 10 бр. коне /заверено копие/; 
- извлечение от инвентарна книга за 7 бр. БМТ /заверено копие/; 
- фактура за 10 бр. коне /заверено копие/; 
- извлечение от главна книга /заверено копие/. 
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2.За обект №2126- класиран на първо място изпълнител "Еделвайс 1970"ООД, съгласно 

Заповед №97/31.03.2021г. на директора на ТП ДГС „Ракитово” за класиране на участниците. 

"Еделвайс 1970"ООД е представил следните документи: 

- удостоверение от НАП Пазарджик, от което е видно, че фирмата няма задължения. 

- валидно свидетелство за съдимост, издадено от РС Велинград на Асан Клашнов - управител, от 

което е видно, че лицето не е осъждано. 
- копие от сключен договор с лице, притежаващо удостоверение за регистрация в публичния регистър 
на ИАГ за извършване на лесовъдска практика съгласно чл.235 от ЗГ и справка по чл. 62 от КТ. 
- удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика 
на назначения лесовъд /заверено копие/. 
- удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за съответната 

дейност /заверено копие/. 
- електронна справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП, 
с дата не по-късна от един месец от датата на провеждане на процедурата. 
- копия от свидетелства за правоспособност за работа с БМТ  и специализирана горска техника за 
посочения в  раздел  II.13 брой лица от документацията за участие. 
- свидетелства за регистрация, ведно с талони за технически прегледи на 4 бр.  БМТ /заверени копия/; 
- справка амортизации на дълготраините активи, от която е видно, че  "Еделвайс 1970"ООД 
притежава 16 бр. коне и 18 бр. моторни триони.  
- справка от БАБХ /заверено копие/. 
 
 

ІІ.Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи от класираните на 

първо място участници. 

 При провеждане на процедурата се установи наличието на внесени гаранции за участие за 

обектите, като същите са трансформирани на основание чл. 9а, ал. 8 от Наредбата. 

Комисията счита, че представените документи са редовни  и съответстват на изискванията, 

поради което може да се пристъпи към сключване на договор с класираните на първо място 

участници.  

Настоящият протокол е неразделна част от документите по тръжната процедура. 

На основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата настоящият протокол следва да бъде публикуван на 

интернет страницата на „Южноцентрално” ДП – гр.Смолян и на ТП ДГС „Ракитово“ в 3-дневен срок 

от утвърждаването му. 

 

 

                         

Председател:............../*п/................./инж. П. Вандев/             Членове: 1........./*п/.........../Р. Сюлейманова/ 

 

         2................../*п/................./К. Янева/  

 

 

                                             

Предал:. .................../*п/............................                           Приел: ................................................ 

/инж.Петър Вандев/                                                           /инж.Муса Али/    

08.04.21 г.                                                                         08.04.21 г. 

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

личните данни (Регламент (ЕС)2016/679) 


