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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. Веселин Райчев) 

 

Дата:05.04.2022г. 

 

*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 05.04.2022г. комисия, назначена със Заповед №3-11-41/05.04.2022 г. на 

Директора на ТП ДГС „Кирково” в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цвятко Чакъров – зам. директор 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 10.00 часа в сградата на ТП ДГС „Кирково” да проведе 

открит конкурс за възлагане на дейността товарене, транспортиране и разтоварване на 

иглолистна дървесина за нуждите на ТП „ДГС Кирково”, открит със Заповед №3-11-

23/15.03.2022г. на Директора на ТП ДГС „Кирково”. 

За участие в открития конкурс за възлагане на дейността товарене, транспортиране 

и разтоварване на иглолистна дървесина е постъпила една оферта, съгласно извлечение от 

регистъра: 

1. "ДАРИС" ООД  , с. Чакаларово – постъпила на 04.04.2022 г. в 10:40 часа, 

заведена с вх. №11-288/04.04.2022г.; 

При откриване на конкурса не присъства представител на участника подал 

офертата.  

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

От направена справка в публичния регистър на търговците към Агенция по 

вписванията комисията установи, че участника е вписан в Търговския регистър и се 

представлява от лицето подало офертата.  

Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта.  

I. Приложените към офертата документи на "ДАРИС" ООД  са,  както следва: 

1. Заявление за участие по образец с посочен ЕИК и опис на представените 

документи - Приложение №1; 

2.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „а”, „г” и „е” 

от Наредбата – Приложение №2- 2 броя;  

3.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3, букви „б”, „в”, „д”, 

„ж” и „з” от Наредбата – Приложение №3- 2 броя; 

4.  Декларация, за техническото оборудване и квалифициран персонал за 

изпълнение на дейността, предмет на конкурса - Приложение №4; 

5. Платежно нареждане за внесена гаранция; 
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6. Актуален лиценз за обществен превоз на товари, издаден по реда на Наредба № 

33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република 

България – заверено копие; 

7. Протокол за монтаж на GPS оборудване; 

8. Копие на удостоверение за ППС за обществен превоз на товари; 

9. Копие на свидетелство за регистрация; 

10. Копие на удостоверение за технически преглед; 

11. Копие на свидетелство за управление на МПС и карта за квалификация на 

водач на МПС; 

12. Справка на действащи трудови договори; 

13. Свидетелство за съдимост -2 броя; 

14. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”; 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обекта, 

като установи, че участника е внесъл пълният размер на определената парична гаранция за 

участие.  

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.  

След проверка на всички представени документи към офертата, комисията установи, 

че кандидата е представил изискуемите документи по 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 и отговарят на 

посочените в документацията за участие в открития конкурс условия, поради което 

комисията реши единодушно да го допусне до по-нататъшно участие. 

 Комисията пристъпи към отваряне и обявяване на ценовата оферта: 

 Предлаганата цена за изпълнение на дейността товарене, транспортиране и 

разтоварване на иглолистна дървесина за нуждите на ТП „ДГС Кирково” от участника

 "ДАРИС" ООД, област Кърджали, община Кирково с. Чакаларово 6870, ЕИК 

108554629, е в размер на 1324,00лв. /хиляда триста двадесет и четири лева/, без 

включен ДДС. 
Предложената цена за обекта е равна на  първоначалната обявена цена и комисията 

класира участника на първо място. 

На второ място няма класиран участник – в срока е подадена  само една оферта. 

 

Протокола, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на открития 

конкурс се предостави на Директора на ТП ДГС „Кирково”.  

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п*/………… / инж. Цвятко Чакъров / 

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). 

 

 


