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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  ГР. СМОЛЯН 

   ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  
„ЖЕНДА”, ГР. КЪРДЖАЛИ 

п.к.6600, гр.Кърджали, ул. „Васил Левски”2, тел./факс: +359361/6 53 96, е-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com 

 
Утвърдил,        п                                     
инж. Радослав Боев 
Директор на ТП ДЛС „Женда” 
07.06.2022г. 
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

Днес, 06.06.2022г. комисия, назначена със Заповед № З-31-257 от 03.06.2022г. на 
Директора на ТП ДЛС „Женда” в състав: 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Любомир Дичев Джисов – зам.-директор при ТП ДЛС „Женда“; 
ЧЛЕНОВЕ:  
1. инж. Боян Бисеров Павлов – главен инженер при ТП ДЛС „Женда“ 
2. Хюля Ерол Хасан – юрисконсулт при ТП ДЛС „Женда”; 
3. Веска Станкова Иванова – счетоводител-оперативен при ТП ДЛС „Женда“; 
4. инж. Теодора Петкова Петкова – лесничей при ТП ДЛС „Женда”; 

  
се събра в 10:00 часа в административната сграда на ТП ДЛС „Женда”, гр. Кърджали, ул. 

„Васил Левски” № 2, за провеждане на процедура – открит конкурс по реда на Наредбата с 
предмет: „Добив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и 
качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на 
ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, 
включена в Обекти № 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2225, 2226, 2227, 2228 и 2229 от 
териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС „Женда““. 

Назначеното със Заповед № З-31-230/17.05.2022г. на Директора на ТП ДЛС „Женда” 
длъжностно лице, предаде на Председателя на комисията извлечение от регистъра с постъпилите 
оферти. 

Съгласно, което до крайния срок 16:00 часа на 02.06.2022г. в деловодството на ТП ДЛС 
„Женда“ са постъпили три оферти за участие в обявения открит конкурс за добив на дървесина 
от Обекти с №№ 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2225, 2226, 2227, 2228 и 2229, както следва: 

№ Вх. № на офертата 
по регистъра Име на участника 

Дата на 
подаване на 

офертата 

Час на 
подаване 

1 Вх-31-
658/02.06.2022г. „ДЕМАХ“ ООД 02.06.2022г. 14:23 

2 Вх-31-
659/02.06.2022г. „ТИХА СТЪПКА ПИ – 11“ ЕООД 02.06.2022г. 14:41 

3 Вх-31-
660/02.06.2022г. „СТИЛ ЛЕС – 77“ ЕООД 02.06.2022г. 15:04 

4 Вх-31-
661/02.06.2022г. „ЙОСИЛЕС“ ЕООД 02.06.2022г. 15:12 

5 Вх-31-
662/02.06.2022г. ЕТ „АЛИТРАНС – АЛИ ШАКИР“ 02.06.2022г. 15:27 

6 Вх-31-
663/02.06.2022г. „ГОРКОРЕКТ – 2020“ ЕООД 02.06.2022г. 15:30 

7 Вх-31-
664/02.06.2022г. „ЛЕСФОР“ ЕООД 02.06.2022г. 15:33 

 
Председателят на комисията откри заседанието. 



2 
 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, като същите подписаха 
декларации, съгласно чл. 21, ал. 6 т. 1, т. 2 и т. 3 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”.  

На заседанието не присъстваха представители на кандидатите, подали оферта за участие. 
Председателят на комисията съобщи, че са валидни разпоредбите на „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" (обн. в ДВ, бр. 96 от 
06.12.2011 г. изм. и доп., ДВ. бр. 26 от 29.03.2019г.). 

Комисията пристъпи към преглеждане на представените документи за съответствието им с 
изискуемите такива в настоящия открит конкурс за добив на дървесина  от Обекти №№ 2216, 
2217, 2218, 2219, 2220, 2225, 2226, 2227, 2228 и 2229, като разпечата пликовете на участниците, 
както следва: 

 
 

За Обект № 2226 

1. „ДЕМАХ“ ООД, ЕИК 108586107, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, 
ж.к. „Възрожденци“, бл. 22, ап. 73, представлявано от Мохамед Идриз Сали, в качеството му на 
управител. След като комисията се увери, че пликът на кандидата е надписан съгласно 
указанията в документацията за провеждане на процедурата, председателят покани 
присъстващите да се уверят в целостта на плика. Потвърдено бе, че пликът е с ненарушена 
цялост. 

След направения от комисията преглед на намиращите се в офертата на участника 
документи, в съответствие с изискуемите такива съгласно предварително обявените условия, 
комисията констатира следното: 

 „ДЕМАХ“ ООД е представил следните документи: 
1. Заявление за участие – (Приложение № 1); 
2. Документ за внесена гаранция за участие за Обект № 2226.  
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от 

Наредбата –   (Приложение №2).  
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и „ж” от 

Наредбата – (Приложение №3). 
5. Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на конкурса, за който участва кандидатът - Приложение №4. 
6. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на кандидата, 

издадена от НАП, от която да са видни всички наети лица, включително лесовъда и със срок на 
валидност не повече от 1 (един) месец, считано от датата на подаване на офертата. 

7.  Доказателства, че кандидатът разполага със собствена или наета техниката по вид и 
брой, посочена в условията за участие. 
          8. Свидетелства за регистрация на посочената механизирана техника по реда на Закона за 
регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/  и талона за технически 
преглед. 

9. Декларация за оглед на насажденията, включени в обекта – (Приложение №5). 
10. Декларация за приемане условията на приложения проект на договор - (Приложение 

№6). 
11. Декларация за липса на непогасени задължения към ЮЦДП и неговите териториални 

поделения – (Приложение №7). 
12. Декларация, че кандидатът няма да използва подизпълнители - (Приложение №8). 
13. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ за обект № 2226 с 

наименованието на кандидата” - (Приложение №9). 
Участникът „ДЕМАХ“ ООД е представил само 3 броя валидни свидетелства за 

правоспособност за работа с моторни триони при изискуеми 4 броя съгласно т. 1.15. към раздел 
II. „Условия за участие в процедурата“ от Документацията за участие.  

Комисията направи служебно справка за посочените в Заявлението за участие в открития 
конкурс – Приложение № 1 данни от страна на участника за вписването му в регистъра на ИАГ 
по чл. 241 от Закона за горите и съответно посоченото лице - лицензиран лесовъд, вписано в 
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регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите, която потвърди верността на същите. 
Комисията също така направи проверка, дали кандидатът има непогасени задължения към 
„ЮЦДП“ гр. Смолян, като установи, че същият не фигурира в справката, получавана от страна на 
„ЮЦДП“ гр. Смолян.  

Във връзка с гореизложеното кандидатът „ДЕМАХ“ ООД не е представил всички 
изискуеми документи, съгласно предварително обявените условия и на основание т. 2.3. от  
раздел IV. „Процедура по разглеждане, оценяване и  класиране на  представените оферти“ от 
Документацията за участие, във връзка с чл. 22, ал. 4, т. 1 от НУРВИДГТ не се допуска до по-
нататъшно участие в открит конкурс за добив на дървесина, а именно отваряне на плик с надпис 
„Предлагана цена“ за обект № 2226. 

 

За Обекти № 2226 

1. „ТИХА СТЪПКА ПИ - 11“ ЕООД, ЕИК 201430124, със седалище и адрес на 
управление: с. Болярци, общ. Кърджали, представлявано от Метин Рамадан Халил, в качеството 
му на управител. След като комисията се увери, че пликът на кандидата е надписан съгласно 
указанията в документацията за провеждане на процедурата, председателят покани 
присъстващите да се уверят в целостта на плика. Потвърдено бе, че пликът е с ненарушена 
цялост. 

След направения от комисията преглед на намиращите се в офертата на участника 
документи, в съответствие с изискуемите такива съгласно предварително обявените условия, 
комисията констатира следното: 

 „ТИХА СТЪПКА ПИ - 11“ ЕООД е представил следните документи: 
1. Заявление за участие – (Приложение № 1); 
2. Документ за внесена гаранция за участие за Обект  № 2226.  
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от 

Наредбата –   (Приложение №2).  
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и „ж” от 

Наредбата – (Приложение №3). 
5. Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на конкурса, за който участва кандидатът - Приложение №4. 
6. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на кандидата, 

издадена от НАП, от която да са видни всички наети лица, включително лесовъда и със срок на 
валидност не повече от 1 (един) месец, считано от датата на подаване на офертата. 

7.  Свидетелства за правоспособност за работа с моторни триони на лицата, които ще 
извършват дейността добив на дървесина, както и валидни свидетелства на лицата, управляващи  
необходимата техника за извоз /съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ/.  

8. Доказателства, че кандидатът разполага със собствена или наета техниката по вид и брой, 
посочена в условията за участие. 
          9. Свидетелства за регистрация на посочената механизирана техника по реда на Закона за 
регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/  и талона за технически 
преглед. 

10. Декларация за оглед на насажденията, включени в обекта – (Приложение №5). 
11. Декларация за приемане условията на приложения проект на договор - (Приложение 

№6). 
12. Декларация за липса на непогасени задължения към ЮЦДП и неговите териториални 

поделения – (Приложение №7). 
13. Декларация, че кандидатът няма да използва подизпълнители - (Приложение №8). 
14. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ за обект № 2226 с 

наименованието на кандидата” - (Приложение №9). 
Комисията направи служебно справка за посочените в Заявлението за участие в открития 

конкурс – Приложение № 1 данни от страна на участника за вписването му в регистъра на ИАГ 
по чл. 241 от Закона за горите и съответно посоченото лице - лицензиран лесовъд, вписано в 
регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите, която потвърди верността на същите. 
Комисията също така направи проверка, дали кандидатът има непогасени задължения към 
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„ЮЦДП“ гр. Смолян, като установи, че същият не фигурира в справката, получавана от страна на 
„ЮЦДП“ гр. Смолян.  

Във връзка с гореизложеното кандидатът „ТИХА СТЪПКА ПИ - 11“ ЕООД е представил 
всички изискуеми документи, съгласно предварително обявените условия и се допуска до по-
нататъшно участие в открит конкурс за добив на дървесина, а именно отваряне на пликове с 
надпис „Предлагана цена“ за обект № 2226. 

 

За Обекти № 2216, 2217 и 2218 

1. „СТИЛ ЛЕС - 77“ ЕООД, ЕИК 200888909, със седалище и адрес на управление: с. 
Паничково, общ. Черноочене, представлявано от Редван Халил Камбер, в качеството му на 
управител. След като комисията се увери, че пликът на кандидата е надписан съгласно 
указанията в документацията за провеждане на процедурата, председателят покани 
присъстващите да се уверят в целостта на плика. Потвърдено бе, че пликът е с ненарушена 
цялост. 

След направения от комисията преглед на намиращите се в офертата на участника 
документи, в съответствие с изискуемите такива съгласно предварително обявените условия, 
комисията констатира следното: 

 „СТИЛ ЛЕС - 77“ ЕООД е представил следните документи: 
1. Заявление за участие – (Приложение № 1); 
2. Документ за внесена гаранция за участие за Обекти №№ 2216, 2217 и 2218.  
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от 

Наредбата –   (Приложение №2).  
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и „ж” от 

Наредбата – (Приложение №3). 
5. Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на конкурса, за който участва кандидатът - Приложение №4. 
6. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на кандидата, 

издадена от НАП, от която да са видни всички наети лица, включително лесовъда и със срок на 
валидност не повече от 1 (един) месец, считано от датата на подаване на офертата. 

7.  Свидетелства за правоспособност за работа с моторни триони на лицата, които ще 
извършват дейността добив на дървесина, както и валидно свидетелство на лицето, управляващо  
необходимата техника за извоз /съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ/.  

8. Доказателства, че кандидатът разполага със собствена или наета техниката по вид и брой, 
посочена в условията за участие. 
          9. Свидетелства за регистрация на посочената механизирана техника по реда на Закона за 
регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/  и талона за технически 
преглед. 

10. Декларация за оглед на насажденията, включени в обекта – (Приложение №5). 
11. Декларация за приемане условията на приложения проект на договор - (Приложение 

№6). 
12. Декларация за липса на непогасени задължения към ЮЦДП и неговите териториални 

поделения – (Приложение №7). 
13. Декларация, че кандидатът няма да използва подизпълнители - (Приложение №8). 
14. Запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагана цена“ за обекти №№ 2216, 2217 

и 2218 с наименованието на кандидата” - (Приложение №9). 
Комисията направи служебно справка за посочените в Заявлението за участие в открития 

конкурс – Приложение № 1 данни от страна на участника за вписването му в регистъра на ИАГ 
по чл. 241 от Закона за горите и съответно посоченото лице - лицензиран лесовъд, вписано в 
регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите, която потвърди верността на същите. 
Комисията също така направи проверка, дали кандидатът има непогасени задължения към 
„ЮЦДП“ гр. Смолян, като установи, че същият не фигурира в справката, получавана от страна на 
„ЮЦДП“ гр. Смолян.  

Във връзка с гореизложеното кандидатът „СТИЛ ЛЕС - 77“ ЕООД е представил всички 
изискуеми документи, съгласно предварително обявените условия и се допуска до по-нататъшно 
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участие в открит конкурс за добив на дървесина, а именно отваряне на пликове с надпис 
„Предлагана цена“ за обекти №№ 2216, 2217 и 2218. 

 
 
За Обекти № 2228 и 2229 

1. „ЙОСИЛЕС“ ЕООД, ЕИК 203956991, със седалище и адрес на управление: с. Ръженово, 
общ. Маджарово, обл. Хасково, ул. ''Първа'' №1, представлявано от Юсеин Ибрямов Юсеинов, в 
качеството му на управител. След като комисията се увери, че пликът на кандидата е надписан 
съгласно указанията в документацията за провеждане на процедурата, председателят покани 
присъстващите да се уверят в целостта на плика. Потвърдено бе, че пликът е с ненарушена 
цялост. 

След направения от комисията преглед на намиращите се в офертата на участника 
документи, в съответствие с изискуемите такива съгласно предварително обявените условия, 
комисията констатира следното: 

 „ЙОСИЛЕС“ ЕООД е представил следните документи: 
1. Заявление за участие – (Приложение № 1); 
2. Документ за внесена гаранция за участие за Обекти №№ 2228 и 2229.  
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от 

Наредбата –   (Приложение №2).  
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и „ж” от 

Наредбата – (Приложение №3). 
5. Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на конкурса, за който участва кандидатът - Приложение №4. 
6. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на кандидата, 

издадена от НАП, от която да са видни всички наети лица, включително лесовъда и със срок на 
валидност не повече от 1 (един) месец, считано от датата на подаване на офертата. 

7.  Свидетелства за правоспособност за работа с моторни триони на лицата, които ще 
извършват дейността добив на дървесина, както и валидни свидетелства на лицата, управляващи  
необходимата техника за извоз /съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ/.  

8. Доказателства, че кандидатът разполага със собствена или наета техниката по вид и брой, 
посочена в условията за участие. 
          9. Свидетелства за регистрация на посочената механизирана техника по реда на Закона за 
регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/  и талона за технически 
преглед. 

10. Декларация за оглед на насажденията, включени в обекта – (Приложение №5). 
11. Декларация за приемане условията на приложения проект на договор - (Приложение 

№6). 
12. Декларация за липса на непогасени задължения към ЮЦДП и неговите териториални 

поделения – (Приложение №7). 
13. Декларация, че кандидатът няма да използва подизпълнители - (Приложение №8). 
14. Запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагана цена“ за обекти №№ 2228 и 

2229 с наименованието на кандидата” - (Приложение №9). 
Комисията направи служебно справка за посочените в Заявлението за участие в открития 

конкурс – Приложение № 1 данни от страна на участника за вписването му в регистъра на ИАГ 
по чл. 241 от Закона за горите и съответно посоченото лице - лицензиран лесовъд, вписано в 
регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите, която потвърди верността на същите. 
Комисията също така направи проверка, дали кандидатът има непогасени задължения към 
„ЮЦДП“ гр. Смолян, като установи, че същият не фигурира в справката, получавана от страна на 
„ЮЦДП“ гр. Смолян.  

Във връзка с гореизложеното кандидатът „ЙОСИЛЕС“ ЕООД е представил всички 
изискуеми документи, съгласно предварително обявените условия и се допуска до по-нататъшно 
участие в открит конкурс за добив на дървесина, а именно отваряне на пликове с надпис 
„Предлагана цена“ за обекти №№ 2228 и 2229. 
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За Обект № 2227 

1. ЕТ „АЛИТРАНС – АЛИ ШАКИР“, ЕИК 108031949, със седалище и адрес на 
управление: с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали, представлявано от Али Хасан Шакир, 
в качеството му на управител. След като комисията се увери, че пликът на кандидата е надписан 
съгласно указанията в документацията за провеждане на процедурата, председателят покани 
присъстващите да се уверят в целостта на плика. Потвърдено бе, че пликът е с ненарушена 
цялост. 

След направения от комисията преглед на намиращите се в офертата на участника 
документи, в съответствие с изискуемите такива съгласно предварително обявените условия, 
комисията констатира следното: 

 ЕТ „АЛИТРАНС – АЛИ ШАКИР“ е представил следните документи: 
1. Заявление за участие – (Приложение № 1); 
2. Документ за внесена гаранция за участие за Обект № 2227.  
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от 

Наредбата –   (Приложение №2).  
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и „ж” от 

Наредбата – (Приложение №3). 
5. Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на конкурса, за който участва кандидатът - Приложение №4. 
6. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на кандидата, 

издадена от НАП, от която да са видни всички наети лица, включително лесовъда и със срок на 
валидност не повече от 1 (един) месец, считано от датата на подаване на офертата. 

7.  Свидетелства за правоспособност за работа с моторни триони на лицата, които ще 
извършват дейността добив на дървесина, както и валидно свидетелство на лицето, управляващо  
необходимата техника за извоз /съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ/.  

8. Доказателства, че кандидатът разполага със собствена или наета техниката по вид и брой, 
посочена в условията за участие. 
          9. Свидетелства за регистрация на посочената механизирана техника по реда на Закона за 
регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/  и талона за технически 
преглед. 

10. Декларация за оглед на насажденията, включени в обекта – (Приложение №5). 
11. Декларация за приемане условията на приложения проект на договор - (Приложение 

№6). 
12. Декларация за липса на непогасени задължения към ЮЦДП и неговите териториални 

поделения – (Приложение №7). 
13. Декларация, че кандидатът няма да използва подизпълнители - (Приложение №8). 
14. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ за обект № 2227  с 

наименованието на кандидата” - (Приложение №9). 
Комисията направи служебно справка за посочените в Заявлението за участие в открития 

конкурс – Приложение № 1 данни от страна на участника за вписването му в регистъра на ИАГ 
по чл. 241 от Закона за горите и съответно посоченото лице - лицензиран лесовъд, вписано в 
регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите, която потвърди верността на същите. 
Комисията също така направи проверка, дали кандидатът има непогасени задължения към 
„ЮЦДП“ гр. Смолян, като установи, че същият не фигурира в справката, получавана от страна на 
„ЮЦДП“ гр. Смолян.  

Във връзка с гореизложеното кандидатът ЕТ „АЛИТРАНС – АЛИ ШАКИР“ е представил 
всички изискуеми документи, съгласно предварително обявените условия и се допуска до по-
нататъшно участие в открит конкурс за добив на дървесина, а именно отваряне на пликове с 
надпис „Предлагана цена“ за обекти №№ 2227. 

 
 
За Обект № 2219 и 2225 

1. „ГОРКОРЕКТ – 2020“ ЕООД, ЕИК 206195826, със седалище и адрес на управление: гр. 
Кърджали, ул. „Стефан Стамболов” № 13, вх. А, ап.1, представлявано от Любен Максимов Радев, 
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в качеството му на управител. След като комисията се увери, че пликът на кандидата е надписан 
съгласно указанията в документацията за провеждане на процедурата, председателят покани 
присъстващите да се уверят в целостта на плика. Потвърдено бе, че пликът е с ненарушена 
цялост. 

След направения от комисията преглед на намиращите се в офертата на участника 
документи, в съответствие с изискуемите такива съгласно предварително обявените условия, 
комисията констатира следното: 

 „ГОРКОРЕКТ – 2020“ ЕООД е представил следните документи: 
1. Заявление за участие – (Приложение № 1); 
2. Документ за внесена гаранция за участие за Обекти №№ 2219 и 2225.  
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от 

Наредбата –   (Приложение №2).  
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и „ж” от 

Наредбата – (Приложение №3). 
5. Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на конкурса, за който участва кандидатът - Приложение №4. 
6. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на кандидата, 

издадена от НАП, от която да са видни всички наети лица, включително лесовъда и със срок на 
валидност не повече от 1 (един) месец, считано от датата на подаване на офертата. 

7.  Свидетелства за правоспособност за работа с моторни триони на лицата, които ще 
извършват дейността добив на дървесина, както и валидно свидетелство на лицето управляващо  
необходимата техника за извоз /съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ/.  

8. Доказателства, че кандидатът разполага със собствена или наета техниката по вид и брой, 
посочена в условията за участие. 
          9. Свидетелства за регистрация на посочената механизирана техника по реда на Закона за 
регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/  и талона за технически 
преглед. 

10. Декларация за оглед на насажденията, включени в обекта – (Приложение №5). 
11. Декларация за приемане условията на приложения проект на договор - (Приложение 

№6). 
12. Декларация за липса на непогасени задължения към ЮЦДП и неговите териториални 

поделения – (Приложение №7). 
13. Декларация, че кандидатът няма да използва подизпълнители - (Приложение №8). 
14. Запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагана цена“ за обекти №№ 2219 и 

2225 с наименованието на кандидата” - (Приложение №9). 
Комисията направи служебно справка за посочените в Заявлението за участие в открития 

конкурс – Приложение № 1 данни от страна на участника за вписването му в регистъра на ИАГ 
по чл. 241 от Закона за горите и съответно посоченото лице - лицензиран лесовъд, вписано в 
регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите, която потвърди верността на същите. 
Комисията също така направи проверка, дали кандидатът има непогасени задължения към 
„ЮЦДП“ гр. Смолян, като установи, че същият не фигурира в справката, получавана от страна на 
„ЮЦДП“ гр. Смолян.  

Във връзка с гореизложеното кандидатът „ГОРКОРЕКТ – 2020“ ЕООД е представил 
всички изискуеми документи, съгласно предварително обявените условия и се допуска до по-
нататъшно участие в открит конкурс за добив на дървесина, а именно отваряне на пликове с 
надпис „Предлагана цена“ за обект № 2219 и 2225. 

 
 
За Обекти № 2220 

1. „ЛЕСФОР“ ЕООД, ЕИК 205560275, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, 
бул. „Съединение“ № 10, офис 67, представлявано от Маргрет Димитрова Топалова, в качеството 
на управител. След като комисията се увери, че пликът на кандидата е надписан съгласно 
указанията в документацията за провеждане на процедурата, председателят покани 
присъстващите да се уверят в целостта на плика. Потвърдено бе, че пликът е с ненарушена 
цялост. 
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След направения от комисията преглед на намиращите се в офертата на участника 
документи, в съответствие с изискуемите такива съгласно предварително обявените условия, 
комисията констатира следното: 

 „ЛЕСФОР“ ЕООД е представил следните документи: 
1. Заявление за участие – (Приложение № 1); 
2. Документ за внесена гаранция за участие за Обект № 2220.  
3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” от 

Наредбата –   (Приложение №2).  
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д” и „ж” от 

Наредбата – (Приложение №3). 
5. Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на конкурса, за който участва кандидатът - Приложение №4. 
6. Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори на кандидата, 

издадена от НАП, от която да са видни всички наети лица, включително лесовъда и със срок на 
валидност не повече от 1 (един) месец, считано от датата на подаване на офертата. 

7.  Свидетелства за правоспособност за работа с моторни триони на лицата, които ще 
извършват дейността добив на дървесина, както и валидно свидетелство на лицето, управляващо  
необходимата техника за извоз /съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ/.  

8. Доказателства, че кандидатът разполага със собствена или наета техниката по вид и брой, 
посочена в условията за участие. 
          9. Свидетелства за регистрация на посочената механизирана техника по реда на Закона за 
регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/  и талона за технически 
преглед. 

10. Декларация за оглед на насажденията, включени в обекта – (Приложение №5). 
11. Декларация за приемане условията на приложения проект на договор - (Приложение 

№6). 
12. Декларация за липса на непогасени задължения към ЮЦДП и неговите териториални 

поделения – (Приложение №7). 
13. Декларация, че кандидатът няма да използва подизпълнители - (Приложение №8). 
14. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ за обект № 2220 с 

наименованието на кандидата” - (Приложение №9). 
Комисията направи служебно справка за посочените в Заявлението за участие в открития 

конкурс – Приложение № 1 данни от страна на участника за вписването му в регистъра на ИАГ 
по чл. 241 от Закона за горите и съответно посоченото лице - лицензиран лесовъд, вписано в 
регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите, която потвърди верността на същите. 
Комисията също така направи проверка, дали кандидатът има непогасени задължения към 
„ЮЦДП“ гр. Смолян, като установи, че същият не фигурира в справката, получавана от страна на 
„ЮЦДП“ гр. Смолян.  

Във връзка с гореизложеното кандидатът „ЛЕСФОР“ ЕООД е представил всички 
изискуеми документи, съгласно предварително обявените условия и се допуска до по-нататъшно 
участие в открит конкурс за добив на дървесина, а именно отваряне на пликове с надпис 
„Предлагана цена“ за обект № 2220. 

 
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис “предлагана цена” по обекти по 

реда на постъпване на офертите: 
 
За Обект № 2216 
• Участникът „СТИЛ ЛЕС - 77“ ЕООД, ЕИК 200888909, със седалище и адрес на 

управление: с. Паничково, общ. Черноочене, представлявано от Редван Халил Камбер, в 
качеството му на управител, при предложена стойност за изпълнение на дейностите в обекта в 
размер на 26 250,00 лв. /двадесет и шест хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС. 
 

За Обект № 2217 
• Участникът „СТИЛ ЛЕС - 77“ ЕООД, ЕИК 200888909, със седалище и адрес на 

управление: с. Паничково, общ. Черноочене, представлявано от Редван Халил Камбер, в 
качеството му на управител, при предложена стойност за изпълнение на дейностите в обекта в 
размер на 24 860,00 лв. /двадесет и четири хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС. 
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За Обект № 2218 
Участникът „СТИЛ ЛЕС - 77“ ЕООД, ЕИК 200888909, със седалище и адрес на 

управление: с. Паничково, общ. Черноочене, представлявано от Редван Халил Камбер, в 
качеството му на управител, при предложена стойност за изпълнение на дейностите в обекта в 
размер на 18 970,00 лв. /осемнадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС. 

 
За обект № 2219 
• Участникът „ГОРКОРЕКТ – 2020“ ЕООД, ЕИК 206195826, със седалище и адрес на 

управление: гр. Кърджали, ул. „Стефан Стамболов” № 13, вх. А, ап.1, представлявано от Любен 
Максимов Радев, в качеството му на управител, при предложена стойност за изпълнение на 
дейностите в обекта в размер на 10 360,00 лв. /десет хиляди триста и шестдесет лева/ без ДДС. 

 
За обект № 2220 
• Участникът „ЛЕСФОР“ ЕООД, ЕИК 205560275, със седалище и адрес на 

управление: гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 10, офис 67, представлявано от Маргрет 
Димитрова Топалова, в качеството на управител, при предложена стойност за изпълнение на 
дейностите в обекта в размер на 24 802,35 лв. /двадесет и четири хиляди осемстотин и два 
лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС. 
 

За обект № 2225 
• Участникът „ГОРКОРЕКТ – 2020“ ЕООД, ЕИК 206195826, със седалище и адрес на 

управление: гр. Кърджали, ул. „Стефан Стамболов” № 13, вх. А, ап.1, представлявано от Любен 
Максимов Радев, в качеството му на управител, при предложена стойност за изпълнение на 
дейностите в обекта в размер на 28 150,00 лв. /двадесет и осем хиляди сто и петдесет лева/ без 
ДДС. 
 

За обект № 2226 
• Участникът „ТИХА СТЪПКА ПИ - 11“ ЕООД, ЕИК 201430124, със седалище и 

адрес на управление: с. Болярци, общ. Кърджали, представлявано от Метин Рамадан Халил, в 
качеството му на управител, при предложена стойност за изпълнение на дейностите в обекта в 
размер на 54 032,56 лв. /петдесет и четири хиляди тридесет и два лева и петдесет и шест 
стотинки/ без ДДС. 
 

За обект № 2227 
• Участникът ЕТ „АЛИТРАНС – АЛИ ШАКИР“, ЕИК 108031949, със седалище и 

адрес на управление: с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали, представлявано от Али 
Хасан Шакир, при предложена стойност за изпълнение на дейностите в обекта в размер на 
20 191,84 лв. /двадесет хиляди сто деветдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/ без 
ДДС. 
 

За обект № 2228 
• Участникът „ЙОСИЛЕС“ ЕООД, ЕИК 203956991, със седалище и адрес на 

управление: с. Ръженово, общ. Маджарово, обл. Хасково, ул. ''Първа'' №1, представлявано от 
Юсеин Ибрямов Юсеинов, в качеството му на управител, при предложена стойност за 
изпълнение на дейностите в обекта в размер на 62 451,87 лв. /шестдесет и две хиляди 
четиристотин петдесет и един лева и осемдесет и седем стотинки/ без ДДС. 

 
За обект № 2229 
• Участникът „ЙОСИЛЕС“ ЕООД, ЕИК 203956991, със седалище и адрес на 

управление: с. Ръженово, общ. Маджарово, обл. Хасково, ул. ''Първа'' №1, представлявано от 
Юсеин Ибрямов Юсеинов, в качеството му на управител, при предложена стойност за 
изпълнение на дейностите в обекта в размер на 23 543,82 лв. /двадесет и три хиляди петстотин 
четиридесет и три лева и осемдесет и две стотинки/ без ДДС. 
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 На база гореизложеното Комисията извърши следното класиране за Обекти №№ 2216, 
2217, 2218, 2219, 2220, 2225, 2226, 2227, 2228 и 2229 въз основа на посочения в документацията 
към настоящия открит конкурс критерий за оценка „най-ниска предложена цена“, както 
следва: 

 
За обект № 2216 
• Класиран на първо място - „СТИЛ ЛЕС - 77“ ЕООД, ЕИК 200888909, със седалище и 

адрес на управление: с. Паничково, общ. Черноочене, представлявано от Редван Халил Камбер, в 
качеството му на управител, при предложена стойност за изпълнение на дейностите в обекта в 
размер на 26 250,00 лв. /двадесет и шест хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС. 

• Класиран на второ място – няма класиран, поради това че за обекта е подадена 
само една оферта. 
 

За обект № 2217 
• Класиран на първо място - „СТИЛ ЛЕС - 77“ ЕООД, ЕИК 200888909, със седалище и 

адрес на управление: с. Паничково, общ. Черноочене, представлявано от Редван Халил Камбер, в 
качеството му на управител, при предложена стойност за изпълнение на дейностите в обекта в 
размер на 24 860,00 лв. /двадесет и четири хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС. 

• Класиран на второ място – няма класиран, поради това че за обекта е подадена 
само една оферта. 
 

За обект № 2218 
• Класиран на първо място - „СТИЛ ЛЕС - 77“ ЕООД, ЕИК 200888909, със седалище и 

адрес на управление: с. Паничково, общ. Черноочене, представлявано от Редван Халил Камбер, в 
качеството му на управител, при предложена стойност за изпълнение на дейностите в обекта в 
размер на 18 970,00 лв. /осемнадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС. 

• Класиран на второ място – няма класиран, поради това че за обекта е подадена 
само една оферта. 
 

За обект № 2219 
• Класиран на първо място - „ГОРКОРЕКТ – 2020“ ЕООД, ЕИК 206195826, със 

седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Стефан Стамболов” № 13, вх. А, ап.1, 
представлявано от Любен Максимов Радев, в качеството му на управител, при предложена 
стойност за изпълнение на дейностите в обекта в размер на 10 360,00 лв. /десет хиляди триста и 
шестдесет лева/ без ДДС. 

• Класиран на второ място – няма класиран, поради това че за обекта е подадена 
само една оферта. 
 

За обект № 2220 
• Класиран на първо място - „ЛЕСФОР“ ЕООД, ЕИК 205560275, със седалище и адрес 

на управление: гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 10, офис 67, представлявано от Маргрет 
Димитрова Топалова, в качеството на управител, при предложена стойност за изпълнение на 
дейностите в обекта в размер на 24 802,35 лв. /двадесет и четири хиляди осемстотин и два 
лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС. 

• Класиран на второ място – няма класиран, поради това че за обекта е подадена 
само една оферта. 
 

За обект № 2225 
• Класиран на първо място - „ГОРКОРЕКТ – 2020“ ЕООД, ЕИК 206195826, със 

седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Стефан Стамболов” № 13, вх. А, ап.1, 
представлявано от Любен Максимов Радев, в качеството му на управител, при предложена 
стойност за изпълнение на дейностите в обекта в размер на 28 150,00 лв. /двадесет и осем 
хиляди сто и петдесет лева/ без ДДС. 

• Класиран на второ място – няма класиран, поради това че за обекта е подадена 
само една оферта. 
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За обект № 2226 
• Класиран на първо място - „ТИХА СТЪПКА ПИ - 11“ ЕООД, ЕИК 201430124, със 

седалище и адрес на управление: с. Болярци, общ. Кърджали, представлявано от Метин Рамадан 
Халил, в качеството му на управител, при предложена стойност за изпълнение на дейностите в 
обекта в размер на 54 032,56 лв. /петдесет и четири хиляди тридесет и два лева и петдесет и 
шест стотинки/ без ДДС. 

• Класиран на второ място – няма класиран, поради това че до етапа на класиране е 
допусната само една оферта. 
 

За обект № 2227 
• Класиран на първо място - ЕТ „АЛИТРАНС – АЛИ ШАКИР“, ЕИК 108031949, със 

седалище и адрес на управление: с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали, представлявано 
от Али Хасан Шакир, при предложена стойност за изпълнение на дейностите в обекта в размер 
на 20 191,84 лв. /двадесет хиляди сто деветдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/ 
без ДДС. 

• Класиран на второ място – няма класиран, поради това че за обекта е подадена 
само една оферта. 
 

За обект № 2228 
• Класиран на първо място - „ЙОСИЛЕС“ ЕООД, ЕИК 203956991, със седалище и 

адрес на управление: с. Ръженово, общ. Маджарово, обл. Хасково, ул. ''Първа'' №1, 
представлявано от Юсеин Ибрямов Юсеинов, в качеството му на управител, при предложена 
стойност за изпълнение на дейностите в обекта в размер на 62 451,87 лв. /шестдесет и две 
хиляди четиристотин петдесет и един лева и осемдесет и седем стотинки/ без ДДС. 

• Класиран на второ място – няма класиран, поради това че за обекта е подадена 
само една оферта. 
 

За обект № 2229 
• Класиран на първо място - „ЙОСИЛЕС“ ЕООД, ЕИК 203956991, със седалище и 

адрес на управление: с. Ръженово, общ. Маджарово, обл. Хасково, ул. ''Първа'' №1, 
представлявано от Юсеин Ибрямов Юсеинов, в качеството му на управител, при предложена 
стойност за изпълнение на дейностите в обекта в размер на 23 543,82 лв. /двадесет и три хиляди 
петстотин четиридесет и три лева и осемдесет и две стотинки/ без ДДС. 

• Класиран на второ място – няма класиран, поради това че за обекта е подадена 
само една оферта. 
 

Заседанието на комисията приключи в 12:00 часа на 03.06.2022г.  Председателят на 
комисията съобщи, че заинтересованите лица ще бъдат уведомени за резултата от проведения 
открит конкурс, след одобрение на протокола за работата на комисията и издаване на заповед за 
класиране от Директора на ТП ДЛС „Женда”.  

Неразделна част от настоящия протокол е извлечение на регистър с постъпили 
предложения, таблица на необходимите документи, списък за регистрация на кандидатите и 
таблици за оценка и класиране по обекти. 
                      

Председател на комисията:  ……………п….…………. 

Членове:  1 ………п…..………           

2……….п….…...…..     

   3.………п…..………           

4……….п….…...…..     
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Настоящият протокол е представен за утвърждаване на 06.06.2022г. 
*Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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