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 гр. Радомир; ул. „Цар Освободител" №4;  0777 / 821-42; 802-92   e-mail: dgsradomir@abv.bg 
 

 

Утвърждавам, 

За Директор на ТП „ДГС Радомир“:............................... 

инж. КРИСТИЯН ВЛАДИМИРОВ 

(съгласно Заповед № РД-07-120 от 19.07.2022г. на директора на ЮЗДП, ДП) 

 

на дата: 26.07.2022 г. 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

 Днес 26.07.2022г. от 10:00 часа, на основание чл.23, ал.6 и чл.35, ал.8 от НУРВИДГТ и 

т.III.3.3. от Заповед № РД-07-70/ 18.07.2022г. за обявяване на класирането в процедура открит 

конкурс за възлагане на добив на дървесина съгласно чл.10, ал.1, т.1 и т.3 от НУРВИДГТ, а именно: 

Добив на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски 

складове до краен потребител, обявен със Заповед № РД-07-55/ 28.06.2022г. на Директора на ТП 

„ДГС Радомир” от обект № 2226, на територията на ТП ”ДГС Радомир”, се събра комисия, 

назначена със Заповед № РД-07-86/ 26.07.2022 г. на директора на ТП „ДГС Радомир”, в състав:  
 

Председател: инж. Виолета Кирилова – Старши лесничей в ТП „ДГС Радомир” 

и членове: 

1. Елза Хаджийска – РФО-гл.счетоводител в ТП „ДГС Радомир” 

2. Росен Каменов – юрисконсулт в ТП „ДГС Радомир” 

с цел разглеждане на подадените документи по т.III.3.3. от Заповед № Заповед № РД-07-70/ 

18.07.2022г. за обявяване на класирането в процедурата и чл.35, ал.5 от НУРВИДГТ. 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 21, ал. 6 от НУРВИДГТ.  
 

Комисията установи, че подадените документи от фирма „ШУКРИ ЛЕС“ ЕООД, са следните: 

1. Справка от НАП за актуални действащи трудови договори по чл.62, ал.5 от КТ за 

назначения лицензиран лесовъд и за наетите на трудов договор работници с дата на 

издаване до 3 /три/ месеца преди датата на процедурата, като поне един от тях трябва да 

притежава валидно свидетелство за управление на МПС със съответната категория. 

 

2. Копие от документи на работниците, доказващи тяхната квалификация - свидетелства за 

правоспособност и/или удостоверения за придобита квалификация за назначените 

работници (моторист на БМТ и шофьор и др.). 

 

3. .Копие от документи, доказващи техническите възможности на фирмата за сеч и извоз на 

дървесина: 

3.1. Избраният изпълнител е вписан в публичния регистър към ИАГ по чл.241 от 

Закона за горите и да притежават удостоверение за регистрация за 

съответната дейност и е сключитл договор с лицензиран лесовъд, които 

изисквания участникът е посочил в Заявлението – Приложение №1 и номерата 

на удостоверенията за регистрация по чл.241 и чл.235 от ЗГ, съответстват на 

представените копия от тях. 

3.2. Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване 

на дейността по добив на дървесина, съгласно конкурсните условия за обекта, 

а именно: 

3.2.1. за добива на дървесината –3 бр. бензиномоторен трион – собствен; 
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3.2.2. за извоз до временен горски склад на дървесината: - 3 бр. животинска тяга - наета. 

3.2.3. за транспортиране на дървесината: - 1 бр. товарен автомобил - нает, оборудван с GPS 

система за проследяване, регистриран в РДГ;  

3.2.4. за товарене и разтоварване на дървесината: - 2 бр. работници за ръчно товарене и 

разтоварване. 

За доказване на горните обстоятелства се представят: 

 документи за закупуване, както и договор за наем или друг документ, когато 

техниката/техническите средства и/или животинската тяга са наети; 

 свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника по реда на ЗРКЗГТ, 

регистрационни талони и/или талони за регистрация на горска и земеделска техника; 

 документ - талон, доказващ, че техниката е преминала технически преглед по реда на 

ЗРКЗГТ и ЗДвП, за горската и автомобилна техника, за която се изисква ежегодно преминаване на 

технически преглед, който да е в сила към датата на провеждане на процедурата;  

 за животните - регистрационен талон или паспорт, или актуална справка от интегрираната 

система на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) на животните, ако се използват 

такива при извоза на дървесината. 

 

4. Свиделство за съдимост на лицето/ата, което представлява търговеца. 

 

5. Удостоверение от органите на НАП за липса на задължения към държавата. 

 

6. Не се представя документ за внесена гаранция за изпълнение от 5%, тъй като същата е 

равна на гаранцията за участие и ще бъде трансформирана в гаранция за изпълнение след 

получаването й от ЮЗДП, ДП, по чиято сметка е внесена като гаранция за участие. 
 

На основание чл.35, ал.8 от НУРВИДГТ, комисията установи, че подадените документи са 

редовни, в съответствие с изискванията на възложителя, същите са валидни към датата на 

подписване на договора, и не са налице пречките/основанията по чл.35, ал.9 от НУРВИДГТ за 

сключване на договор с класирания на първо място участник, което се потвърждава и от писмо на 

ЮЗДП, ДП, гр.Благоеврград с изх.№ ЦУ-00-28-1/ 20.07.2022г. 
 

Комисията приключи своята работа на 26.07.2022 г. 

 

 

Комисия: 

 

Председател на комисията: _______________________ 

    / инж. Виолета Кирилова / 

 

 

Членове: 

 

 

1. ____________________ 

/ Елза Хаджийска / 

 

 

2. ____________________ 

/ Росен Каменов  /  
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