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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:15.12.2022г. 
 
*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 15.12.2022 г. комисия, назначена със Заповед №3-11-245/15.12.2022г. на 

Директора на ТП ДГС „Кирково” в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стефан Кехайов  – гл. инженер в ТП ДГС „Кирково” 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. Илияна Гюнелиева – юрисконсулт в ТП ДГС „Кирково”: 

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

 

се събра на заседание в 10.00 часа в сградата на ТП ДГС „Кирково” да проведе 

конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив 

дървесина от Обект №2311, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП 

„ДГС  Кирково” на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”,, открит със Заповед № 3-11-202/22.11.2022 

г. на Директора на ТП ДГС „Кирково”. 

За участие в конкурс за възлагане на продажба на стояща дървесина на корен в 

комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2311 е постъпила една оферта, 

съгласно извлечение от регистъра: 

1. ЕТ "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР", с. Добромирци – 

постъпила на 14.12.2022 г. в 16:38 часа, заведена с вх. №1/14.12.2022г., за обект № 2311;  

 

При откриване на конкурса не присъства представител на участника подал офертите.  

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 извърши проверка на интернет 

страницата на ИАГ за актуалността на предоставените данни на посочените номера на 

удостоверенията за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ, както и 

на номера на удостоверението по чл. 235 на наетия лесовъд.  

Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта, както следва:  

Оферта №1 подаден от ЕТ "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР", за 

ОБЕКТ №2311. Никой не предяви претенции относно целостта на плика с подадените 

документи, като приложените към офертата документи са, както следва: 

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

документи - Приложение №1; 



 2 

2. Платежно нареждане за внесена гаранция за участие; 

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”, „ж” 

и „з” от Наредбата – Приложение №3; 

5.  Удостоверение за регистриран обект по чл.206 от ЗГ; 

6. Запечатан непрозрачен плик с надпис Техническо предложение за обект №2311; 

7. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” за обект№2311; 

Комисията извърши служебна проверка за постъпила гаранция за участие за обект 

№22311, като установи, че участника не е внесъл определената парична гаранция за 

участие за обекта.  

За допускане до участие в конкурса съгласно утвърдената документация и 

изискванията на Наредбата участника следва да представи гаранция за участие в конкурса 

в размер на 5% (пет процента) от общата стойност за Обект №2311, като гаранцията 

следва да е внесена по посочената банкова сметката на стопанството до 17:00 часа на 

14.12.2022г. Видно от извлеченото на банковата сметка няма постъпила такава. 

Комисията отстранява от участие участникът, за когото се установи, че е представил 

оферта която е непълна или не отговаря на предварително обявените от възложителя 

условия.  

 Във връзка с чл. 22, ал. 4, т. 3 от Наредбата, участник който не отговарят на 

посочените в документацията за участие в  конкурс условия се отстранява. 

Комисията единодушно реши да отстрани участника ЕТ "АЛИТРАНС-АЛИ 

ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР", като няма да отвори пликовете с надпис Техническо 

предложение за обект №2311 и  „Ценово предложение” за обект№2311. 

 

Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Кирково“, да издаде Заповед за 

прекратяване на конкурса за обект №2311. 

 

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

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

 

 

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

ЧЛЕНОВЕ: 1:…………/п*/…………… / Илияна Гюнелиева / 

2:………/п*/…………… / Бинка Николова / 

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

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


