МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА“
2790, гр. Якоруда, ул. „Хаджи Никола Вардев” № 1, тел.: 07442/ 2227; email: dgsyakoruda@abv.bg

Утвърждавам,
Директор на ТП „ДГС Якоруда” ..................*......................
инж. Иван Дивизиев
08.09.2022 год.
(дата на утвърждаване)

ПРОТОКОЛ
Днес, 08.09.2022 год., в 14:00ч., в сградата на ТП „ДГС Якоруда” на основание 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 (НУРВИДГТ) и в изпълнение на Заповед № РД-07-247/05.09.2022 год. на
директора на TП „ДГС Якоруда”, комисия в състав:
Председател: инж. М. Б. – Зам.-директор на ТП „ДГС Якоруда”;
Членове: 1. С. Ц. – Ръководител счетоводен отдел при ТП „ДГС Якоруда”;
2. С. Г. – финансов контрольор при ТП „ДГС Якоруда”;
3. И. М. – лесничей при ТП „ДГС Якоруда”;
се събра, за да разгледа представените документи за сключване на договор от
участниците, класирани на първо място по проведената процедура „електронен търг с
наддаване” за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски
територии – собственост на Община Якоруда от Обекти №№ ОГТ 2201, ОГТ 2202, ОГТ 2203,
находящ се на територията на ТП „ДГС Якоруда”.
Комисията провери представените документи, като с настоящото изразява следното:
I. Участникът „ЕЛИТ-Т” ЕООД, ЕИК: 101758159 класиран на първо място със
Заповед № РД-07-238/25.08.2022 год. на Директора на ТП „ДГС Якоруда” за Обект № ОГТ
2201, е представил както следва:
1. Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 241 от ЗГ;
2. Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 235 от ЗГ;
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Договор за наем на 2 броя коне и влачки;
6. Паспорт на еднокопитно животно – кон – 2 броя;
7. Талони за регистрация на БМТ -2 бр.;
8. Свидетелства за правоспособност за работа с БМТ – 2 бр.;
9. Декларация по чл. 52, ал. 6 от НУРВИДГТ;
10. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори;
11. Платежно нареждане, покриващо размера на гаранцията за изпълнение.
Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи, както и че
участникът няма задължения към „ЮЗДП“ ДП видно от писмо с изх. № 09-02-4921/08.09.2022 год. на Директора на „ЮЗДП“ ДП.
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Видно от удостоверение изх. № 5114010526/08.09.2022 год. на Община Якоруда,
участника обявен за спечелил процедурата „електронен търг с наддаване“ за обект № ОГТ
2201 няма прични задължения към Община Якоруда.
II. Участникът „АХМЕД АХМЕД-РУБИН-ХАВА МЕХМЕД” ЕТ, ЕИК: 101791757
класиран на първо място със Заповед № РД-07-239/25.08.2022 год. на Директора на ТП „ДГС
Якоруда” за Обект № ОГТ 2202, е представил както следва:
1. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори;
2. Свидетелство за съдимост;
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения;
4. Справка от ИИС на БАБХ за наличните животни;
5. Паспорт на еднокопитно животно – кон – 2 броя;
6. Талони за регистрация на БМТ -2 бр.;
7. Свидетелства за правоспособност за работа с БМТ – 2 бр.;
8. Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 241 от ЗГ;
9. Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 235 от ЗГ;
10. Декларация по чл. 52, ал. 6 от НУРВИДГТ;
Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи, както и че
участникът няма задължения към „ЮЗДП“ ДП видно от писмо с изх. № 09-02-4921/08.09.2022 год. на Директора на „ЮЗДП“ ДП.
Видно от удостоверение изх. № 5114010527/08.09.2022 год. на Община Якоруда,
участника обявен за спечелил процедурата „електронен търг с наддаване“ за обект № ОГТ
2202 няма прични задължения към Община Якоруда.
III. Участникът „ЕЛИТ-Т” ЕООД, ЕИК: 101758159 класиран на първо място със
Заповед № РД-07-244/02.09.2022 год. на Директора на ТП „ДГС Якоруда” за Обект № ОГТ
2203, е представил както следва:
1. Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 241 от ЗГ;
2. Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 235 от ЗГ;
3. Удостоверение от НАП за липса на задължения;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Договор за наем на 2 броя коне и влачки;
6. Паспорт на еднокопитно животно – кон – 2 броя;
7. Талони за регистрация на БМТ -2 бр.;
8. Свидетелства за правоспособност за работа с БМТ – 2 бр.;
9. Декларация по чл. 52, ал. 6 от НУРВИДГТ;
10. Справка за актуално състояние на действащите трудови договори;
11. Платежно нареждане, покриващо размера на гаранцията за изпълнение.
Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи, както и че
участникът няма задължения към „ЮЗДП“ ДП видно от писмо с изх. № 09-02-4921/08.09.2022 год. на Директора на „ЮЗДП“ ДП.
Видно от удостоверение изх. № 5114010526/08.09.2022 год. на Община Якоруда,
участника обявен за спечелил процедурата „електронен търг с наддаване“ за обект № ОГТ
2203 няма прични задължения към Община Якоруда.
Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Якоруда“ да сключи договори с
участниците определениза купувачи на прогнозни количества стояща дървесина на
корен, както следва:
1. За Обект № ОГТ 2201 с „ЕЛИТ-Т” ЕООД, ЕИК: 101758159, класиран на първо
място със Заповед № РД-07-238/25.08.2022 год. на Директора на ТП „ДГС Якоруда”;
2. За Обект № ОГТ 2202 с „АХМЕД АХМЕД-РУБИН-ХАВА МЕХМЕД” ЕТ, ЕИК:
101791757 класиран на първо място със Заповед № РД-07-239/25.08.2022 год. на
Директора на ТП „ДГС Якоруда”;
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3. За Обект № ОГТ 2203 с „ЕЛИТ-Т” ЕООД, ЕИК: 101758159, класиран на първо
място със Заповед № РД-07-244/02.09.2022 год. на Директора на ТП „ДГС Якоруда”;
Настоящият протокол се състави в 1 (един) екземпляр.
КОМИСИЯ:
Председател: ........*.......... инж. М. Б.
Членове: 1. ..........*.......... С. Ц.
2. ..........*........... С. Г.
3. ..........*........... И. М.

* Заличена информация на основание § 1 от ДР на ЗЗЛД, във вр. с чл. 9б, ал. 3 от НУРВИДГТ.
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