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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ГР.СМОЛЯН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „КИРКОВО“ 

п.к6870 с.Чакаларово, общ.Кирково обл.Кърджали, e-mail:dgskirkovo@ucdp-smolian.com. 
 

 

УТВЪРДИЛ:     /п*/ 

 ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Кирково”  

 (инж. Юлиян Русев) 

 

Дата:27.04.2022г. 
*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 27.04.2022 г. комисия, назначена със Заповед №3-11-77/27.04.2022 г. на 

Директора на ТП ДГС „Кирково” в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стефан Кехайов- гл. инженер на ТП ДГС „Кирково”; 

               Членове:  

                               1. Бинка Николова – гл. счетоводител на ТП ДГС „Кирково”; 

                               2. Илияна Гюнелиева – юрисконсулт в ТП ДГС „Кирково”; 

 

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

редовността и съответствието на представените документи от определените за 

изпълнители на дейността добив сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до 

временен склад, кубиране и рамппиране на дървесината, включена в Обекти с №2218, 

№2219 и №2220 от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Кирково”, посочени в 

чл. 35, ал.5 от Наредбата. 

 

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

добив сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране 

и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2218, №2219 и №2220 от 

териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Кирково”, открит със Заповед  №-11-

37/29.03.2022г. на Директора на ТП ДГС „Кирково” и издадени заповед за определяне на 

изпълнител с №3-11-71/20.04.2022г. за класиране обект №2218, №3-11-72/20.04.2022г. за 

класиране обект №2219 и Заповед №3-11-73/20.04.2022г. за класиране обект №2220 са 

влезли в сила, като е изтекъл и предвиденият срок за представяне на документи. Поради 

това участника определен за изпълнител е представил документи за сключване на 

договор.  

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

документи за сключване на договор:  

1. Писмо с вх. №вх-11-276/26.04.2022 г. от представителя "СИЕЛА 2020" 

ЕООД, с. Бенковски о, за обект № 2220; 

2. Писмо с вх. №вх-11-277/26.04.2022 г. от представителя "СИЕЛА 2020" 

ЕООД, с. Бенковски о, за обект № 2219; 

3. Писмо с вх. №вх-11-278/26.04.2022 г. от представителя "СИЕЛА 2020" 

ЕООД, с. Бенковски о, за обект № 2218; 

I. Приложените към писмото документи от "СИЕЛА 2020" ЕООД за ОБЕКТ 

№2220 са, както следва: 

1. Писмо за трансформиране на гаранция; 

2. Свидетелство за съдимост; 
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3. Удостоверение за липса на задължения издадено от НАП; 

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

кандидата, издадена от НАП; 

5. Копие на договор за наем на горски влекач;  

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

технически преглед на ЗГТ за горски влекач – 1 брой;  

7. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, мелиоративна и 

горска техника – 1 брой; 

8. Копие на договор за наем на моторни триони; 

9. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези - 2 

броя; 

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

технически преглед на ЗГТ за моторна резачка – 2 броя; 

11. Удостоверение за регистрация на лесовъда издаден от  ИАГ; 

12. Копие от регистър на ИАГ за регистрация на фирма; 

  

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обект 

№2220, като установи, че участника е внесъл пълният размер на определената парична 

гаранция за участие, която ще бъде трансформирана в гаранция за изпълнение по 

договора, като разликата в размер на 12,53 лева, следва да бъде възстановена.  

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 представени документи, комисията единодушно реши, че избраният за 

Изпълнител  в обект № 2220 "СИЕЛА 2020" ЕООД 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 декларирните в офертата на участника обстоятелства. 

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

за възлагане на добив сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен 

склад, кубиране и рамппиране на дървесината, включена в Обект с №2220 в 

териториалният обхват на ТП ДГС „Кирково“ с избраният изпълнител "СИЕЛА 2020" 

ЕООД, "СИЕЛА 2020" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Област: Кърджали, 

Община: Кирково, Населено място: с. Бенковски, п.к. 6865, бул./ул. БОРИС ДРАНГОВ № 

21, ЕИК 206203599, представлявано и управлявано СВЕТЛА ТОШЕВА ДИМИТРОВА, в 

качеството си на управител, в срок по чл.35, ал.3 от Наредбата. 

 

II. Приложените към писмото документи от "СИЕЛА 2020" ЕООД за ОБЕКТ 

№2219 са, както следва: 

1. Писмо за трансформиране на гаранция;  

2. Свидетелство за съдимост; 

3. Удостоверение за липса на задължения издадено от НАП; 

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

кандидата, издадена от НАП; 

5. Копие на договор за наем на горски влекач;  

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

технически преглед на ЗГТ за горски влекач – 1 брой;  

7. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, мелиоративна и 

горска техника – 1 брой; 

8. Копие на договор за наем на моторни триони; 

9. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези - 2 

броя; 

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

технически преглед на ЗГТ за моторна резачка – 2 броя; 
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11. Удостоверение за регистрация на лесовъда издаден от  ИАГ; 

12. Копие от регистър на ИАГ за регистрация на фирма; 

 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обект 

№2219, като установи, че участника е внесъл пълният размер на определената парична 

гаранция за участие, която ще бъде трансформирана в гаранция за изпълнение по договора 

като разликата в размер на 15,65 лева, следва да бъде възстановена.  

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 представени документи, комисията единодушно реши, че избраният за 

Изпълнител  в обект № 2219 "СИЕЛА 2020" ЕООД 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 декларирните в офертата на участника обстоятелства. 

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

за възлагане на добив сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен 

склад, кубиране и рамппиране на дървесината, включена в Обект с №2219 в 

териториалният обхват на ТП ДГС „Кирково“ с избраният изпълнител "СИЕЛА 2020" 

ЕООД, "СИЕЛА 2020" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Област: Кърджали, 

Община: Кирково, Населено място: с. Бенковски, п.к. 6865, бул./ул. БОРИС ДРАНГОВ № 

21, ЕИК 206203599, представлявано и управлявано СВЕТЛА ТОШЕВА ДИМИТРОВА, в 

качеството си на управител, в срок по чл.35, ал.3 от Наредбата. 

 

III. Приложените към писмото документи от "СИЕЛА 2020" ЕООД за ОБЕКТ 

№2218 са, както следва: 

1. Писмо за трансформиране на гаранция;  

2. Свидетелство за съдимост; 

3. Удостоверение за липса на задължения издадено от НАП; 

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

кандидата, издадена от НАП; 

5. Копие на договор за наем на горски влекач;  

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

технически преглед на ЗГТ за горски влекач – 1 брой;  

7. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, мелиоративна и 

горска техника – 1 брой; 

8. Копие на договор за наем на моторни триони; 

9. Свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези - 2 

броя; 

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

технически преглед на ЗГТ за моторна резачка – 2 броя; 

11. Удостоверение за регистрация на лесовъда издаден от  ИАГ; 

12. Копие от регистър на ИАГ за регистрация на фирма; 

 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обект 

№2218, като установи, че участника е внесъл пълният размер на определената парична 

гаранция за участие, която ще бъде трансформирана в гаранция за изпълнение по 

договора, като разликата в размер на 13,47 лева, следва да бъде възстановена.  

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 представени документи, комисията единодушно реши, че избраният за 

Изпълнител  в обект № 2218 "СИЕЛА 2020" ЕООД е представил в срок всички 

изискуеми  документи посочени в чл.35, ал.5 от Наредбата и необходимите документи за 
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сключване на договор за посоченият обект. Представените документи са валидни, 

редовни, съответстват и доказват декларирните в офертата на участника обстоятелства. 

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

за възлагане на добив сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен 

склад, кубиране и рамппиране на дървесината, включена в Обект с №2218 в 

териториалният обхват на ТП ДГС „Кирково“ с избраният изпълнител "СИЕЛА 2020" 

ЕООД, "СИЕЛА 2020" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Област: Кърджали, 

Община: Кирково, Населено място: с. Бенковски, п.к. 6865, бул./ул. БОРИС ДРАНГОВ № 

21, ЕИК 206203599, представлявано и управлявано СВЕТЛА ТОШЕВА ДИМИТРОВА, в 

качеството си на управител, в срок по чл.35, ал.3 от Наредбата. 

 

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

разглеждането на представен документи за подписване на договор се предостави на 

Директора на ТП ДГС „Кирково”  на 27.04.2022г. за утвърждаване.  

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п*/…………… / инж. Стефан Кехайов/ 

ЧЛЕНОВЕ: 1:………/п*/…………… /Бинка Николова/ 

2:…………/п*/…………… / Илияна Гюнелиева / 

 

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

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

 

 


