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                     МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
                  „ СЕВЕРОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ “  ДП 
                    ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  „ЧЕРНИ ЛОМ“  

                     7800 гр.Попово, бул.”Михаил Маджаров” № 68, тел.0608/4 20 47, 

                              факс 0608/4 41 05,  e-mail:dls.cherni_lom@dpshumen.bg 

 
               

 
                  УТВЪРДИЛ:       

     ДИРЕКТОР ТП ДЛС ”Черни Лом“ гр. Попово …………чл.59 от ЗЗЛД..………                                          

                                                 (ИНЖ. ДИМИТЪР ЗАРЕВ) 

 

        Дата на утвърждаване: 03.02.2022г 

 

 
 

ПРОТОКОЛ №2 
 

Днес, 03.02.2022год.,   комисия назначена със Заповед №30/27.01.2022г. на 

Директора на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, в състав: 

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Станислава чл.59 от ЗЗЛД  Караманолева -  лесничей при ТП ДЛС 

«Черни Лом»  ; 

            ЧЛЕНОВЕ:   

             1. Ралица чл.59 от ЗЗЛД  Тодорова – юрисконсулт при ТП ДЛС «Черни Лом»;                 

             2. Ивета чл.59 от ЗЗЛД  Димитрова -  РСО - гл. счетоводител при ТП ДЛС «Черни Лом»,   

 

се събра съгласно чл.35, ал.8 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, на заседание в заседателна зала 

към административната сграда на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, бул. „Михаил 

Маджаров“ №68, да провери редовността и съответствието на представените 

документи по чл.35, ал.5, необходими за сключване на договор, в резултат на проведена 

процедура – открит конкурс, за възлагане на дейности по чл.10, ал.1, т.1 и т.3 , с предмет 

„Възлагане на добива на дървесина, товаренето, транспортирането до ТИР станция и 

претоварването на добита дървесина от горски насаждения, разположени в  горски 

територии – държавна собственост при ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово, от годишния 

план за ползване на дървесина за 2022г и при изискванията на технологичен план за 

добив на дървесина,  за обект № 2202 – обособен от подотдели: 114 „п“, 127 „о“, 135 „в“, 

35 „н“, 22 „д“, 35 „и“, 35 „з“, 35 „к“, 107 „а“, 107 „д‘‘, 280 „д“, 21 „а“, 83 „о‘‘, 83 „р“. 

Комисията установи, че в деловодството на стопанството са постъпили документи 

за сключване на договор, за възлагане добива на дървесина, входирани под  

№475/01.02.2022г. от следния участник: 

 

«РАФАИЛОВ ЛЕС» ООД - гр. Антоново, с представени документи за обект № 2202. 

Съгласно издадена Заповед №31/27.01.2022г. на директора на ТП ДЛС „Черни 
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Лом“, за изпълнител на дейностите  в обекта е определена фирма: 

 

«РАФАИЛОВ ЛЕС» ООД с   ЕИК: 202233025,  със седалище и адрес на управление: 

обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, ул. «Катя Димитрова» № 8. 

Комисията констатира, че Заповедта за класиране и определяне на изпълнител за 

обекта от процедурата  е издадена на 27.01.2022г. и на същата дата е публикувана на  

интернет страницата на Възложителя, като е допуснато предварително изпълнение,  

разпореждането за което не е оспорено. 

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на  представените документи за 

сключване на договор от единствения участник в проведената процедура.. 

Участникът «РАФАИЛОВ ЛЕС» ООД, класиран на първо място и определен за 

изпълнител на услугата добив  и транспортиране на дървесина от  обект № 2202 е 

представил следните документи: 

1. Заявление за  трансформиране на гаранция за участие в  открит конкурс   за 

възлагане  добива на дървесина, товаренето, транспортирането до ТИР станция и 

претоварването на добита дървесина, от годишен план за ползването за 2022год. от 

държавните горски територии на ТП ДЛС „Черни лом“ гр. Попово към СИДП ДП – гр. 

Шумен, от обособен обект №2202, в гаранция за изпълнение на договор  за обекта. 

2. Свидетелство за съдимост  на двамата  управители, представляващи 

дружеството, с дата на издаване 26.10.2021г. - 2бр.  Лицата не са осъждани; 

3. Удостоверение от НАП за наличието или липсата на задължения с дата на 

издаване 10.01.2022г.- 1стр. заверено копие - няма задължения; 

4. Удостоверение с рег.индекс №У-060 от „СИДП“ ДП гр.Шумен за наличието 

или липсата на задължения с дата на издаване 31.01.2022г. – няма просрочени 

задължения към СИДП“ ДП гр.Шумен; 

5. Справка от НАП за актуално състояние на действащите трудови договори 

към дата 01.02.2022г.- 3 страници, заверени копия; 

6. Заверени копия на документи, доказващи придобита правоспособност за 

работа със съответния вид „стационарна и преносима земеделска и горска техника“ – 

категория „Тпс“, съгласно чл.13, ал.4, т.5 от ЗРКЗГТ във връзка с чл.230, ал.3 от ЗГ, 

доказващи правоспособността на работниците - 3 броя; 

7. Заверени копия на документи, доказващи придобита правоспособност за 

работа със „специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или 

„Твк-Г“ в зависимост от вида на техниката, представена от кандидата за извоз и 

рампиране, съгласно чл.13, ал.4, т.3 от ЗРКЗГТ във връзка с чл.230, ал.3 от ЗГ, доказващи 

правоспособността на работниците - 2 бр.; 

8.  Извлечение от счетоводните книги за ДМА и договор за наем, относно 

притежаваната от участника собствено и наето работно оборудване, осигуряващо 

извършване на дейността, с приложени доказателства за работна годност както следва:  

А. За трактори и самоходна горска техника за извоз и рампиране: 

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия на 

колесен трактор „FORTSCHRITT ZT-303“ с рег. № Т 026777- 1бр.; еднобарабанна лебедка с 

рег. № Т 01844 А – 1бр.; колесен трактор „ТК-80“ с рег. № Т 02206-1бр.; кранова уредба „ 

Шипка-5900“ с рег. № Т 01805 А- 1 бр., собственост на  „РАФАИЛОВ ЛЕС“ ООД; 

- Талони за преминал годишен технически преглед, съгласно Наредба №20 от 
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27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата 

изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи с валиден 

знак за технически преглед - в сила към датата на провеждане на конкурса. 

Б. За прикачен инвентар и БМТ: 

- Заверено копие от талон за първоначална регистрация, съгласно ЗРКЗГТ –общо 

за 3бр. моторни триони, собственост „РАФАИЛОВ ЛЕС“ ООД; 

В. За товарни автомобили с висока проходимост: 

- Заверено копие на Договор за наем за 2022г. на 1 брой Форвардер TIMBERJACK 

678 F TURBO, в едно със свидетелство за регистрация на същия по реда на  ЗРКЗГТ и талон 

за преминал годишен технически преглед, съгласно Наредба №20 от 27.05.2003г. за 

извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на 

земеделската и горската техника и машините за земни работи с валиден знак за 

технически преглед - в сила към датата на провеждане на конкурса. 

9. Заверено копие на Удостоверение №13974/07.11.2019г. за упражняване на 

лесовъдска практика на основание чл.235 от Закона за горите, издадено на физическото 

лице Тодор Рафаилов. 

 

             Комисията извърши проверка относно редовността и валидността на 

представените документи. Установи, че участникът е представил всички изискуеми 

документи, доказващи обстоятелствата, които е декларирал, свидетелство за съдимост на 

физическите лица, които го представлява по Търговския закон, документи за липса на 

публични задължения и такива към „СИДП“ ДП гр.Шумен, както и всички необходими 

документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, 

осигуряващи извършването на възложената дейност. 

            Комисията извърши справка в поддържания от СИДП ДП Публичен електронен 

регистър на договорите, и констатира, че декларираните от участникът обстоятелства в 

Декларация №4, съответстват на данните в Публичния електронен регистър на 

договорите . 

Предвид на гореизложеното, комисията единодушно 

 

РЕШИ: 

 

Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово да сключи договор за 

възлагане изпълнението на дейността с предмет: „Възлагане на добива на дървесина, 

товаренето, транспортирането до ТИР станция и претоварването на добита 

дървесина от горски насаждения, разположени в  горски територии – държавна 

собственост при ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово, от годишния план за ползване на 

дървесина за 2022г и при изискванията на технологичен план за добив на 

дървесина,  за обект № 2202 – обособен от подотдели: 114 „п“, 127 „о“, 135 „в“, 35 „н“, 22 

„д“, 35 „и“, 35 „з“, 35 „к“, 107 „а“, 107 „д‘‘, 280 „д“, 21 „а“, 83 „о‘‘, 83 „р“,  с обявения за 

изпълнител: 

 

«РАФАИЛОВ ЛЕС» ООД с   ЕИК: 202233025,  със седалище и адрес на управление: 

обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, ул. «Катя Димитрова» № 8, представлявано 
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от управителя  Диян чл.59 от ЗЗЛД  Рафаилов,  при условията и резултатите от 

проведеният открит конкурс. 

 

Настоящият протокол се предава на 03.02.2022г. на Възложителя за утвърждаване 

на основание чл.35, ал.8 съгласно изискванията в 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. 

Настоящият протокол съдържащ три страници се състави в един екземпляр и се 

подписа от всички членове на комисията. Неразделна част от същия са всички описани в 

него документи. 

 

 

 

 

 

Комисията заседава в състав: 

 

Председател:……… чл.59 от ЗЗЛД  ………………………………. 

(инж.Станислава Караманолева – лесничей при ТП ДЛС „Черни Лом”) 

 

Членове:      1.………… чл.59 от ЗЗЛД  …………………………….. 

  (Ралица Тодорова - юрисконсулт при ТП ДЛС „Черни Лом”) 

 

                         2………… чл.59 от ЗЗЛД  ……………………………… 

                         ( Ивета Димитрова – РСО - гл.счетоводител при ТП ДЛС „Черни Лом”) 

 

 


