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УТВЪРДИЛ на 24.03.2023 година 
             
 ИНЖ. СВЕТЛИН ВОДЕВ 
 ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО    налице е положен подпис, 

 СТОПАНСТВО” КАРНОБАТ                                    заличен на осн. чл. чл. 9б, ал. 3 от Наредбата     
                                                                                                       по чл. 95, ал. 1 от ЗГ 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
Днес, 24.03.2023 г., в 10,00 часа, във връзка със Заповед № РД-10-84/24.03.2023 г. на 

директора на ТП „ДГС Карнобат” и на основание чл.22, ал.19 от Наредбата се изготви 
настоящият протокол от Комисия в състав: 

 
           Председател:  инж. Стоян Райков – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”,                       
           и членове:  1.Наталия Недева - Чалъкова– юрисконсулт при ТП „ДГС Карнобат”; 

                  2. Станка Банчева – гл. счетоводител ТП „ДГС Карнобат”; 
                               3. Валентина Райчева – счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”;  
                               4.инж.Антония Атанасова– лесничей при ТП „ДГС Карнобат”. 
           
           Комисията се събра, за да проведе „открит конкурс” за сеч, извоз, сортиране и 
рампиране на маркирана дървесина до временен склад за обект с № 2301 (подотдели: 128 «о», 
134 «г», 135 «б», 146 «п», 150 «к»), от ЛФ за 2023 г., находящи се в горски територии – 
държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Карнобат“ за търговци, отговарящи 
на изискванията на чл. 115 от ЗГ”, с прогнозно количество дървесина, подлежащо на сеч – 
1734.00 пл.куб.м, при обща начална цена за извършване на услугите – 70 872.00 /седемдесет 
хиляди осемстотин седемдесет и два/ лева без ДДС, дървесен вид – 
чб,цр,мжд,гбр,кл,бб,шир,здгл. 
           
            На основание чл.22, ал.1 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 (Наредбата), комисията започна своята работа в 
обявения в заповедта за откриване на конкурса час, след получаване на списъка и 
представените оферти.  
          
           От представеното извлечение от регистъра за оферти при ТП „ДГС Карнобат” се 
установи, че има подадена оферта от следния кандидат: 
 
          Кандидат № 1 „КАРТАЛ 55” ЕООД, ЕИК 147157707, със седалище и адрес на 
управление: с. Манолич, общ. Сунгурларе обл. Бургас, ул. „Митко Палаузов” №1, 
представлявано от Али Ахмед Гюджен, в качеството си на управител – подал оферта с вх. № 
ПО-06-6/23.03.2023 г. в 10,29 часа, участва за обект № 2301. 
  
          Не се явява представител на участника в откритото заседание по провеждане на 
процедурата. 
          Всички членовете на комисията подписаха декларация по чл.21, ал.6 от „Наредбата”. 



          
         Комисията пристъпи към разглеждане на плика с документи- представена оферта на 
кандидат № 1  „КАРТАЛ - 55”  ЕООД. 
           
         Председателят, както и всички членове на комисията, установиха, че пликът на Кандидат 
№ 1 „КАРТАЛ - 55” ЕООД е подаден съобразно изискванията на конкурса с ненарушена 
цялост и пристъпиха към разглеждане и оценка на приложените в офертата документи. 
Членовете на комисията разгледаха и подписаха представените към офертата документи от 
които се установи, че участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно 
изискванията на Възложителя, а именно: Заявление по образец № 1; Декларация по образец № 
3; Декларация по образец № 4; Декларация по образец № 5; Протокол от оглед по образец № 6; 
Фактура за наличие на ЛПС; Удостоверение по чл.235 от ЗГ; Удостоверение по чл.241 от ЗГ, 
ведно с приложен трудов договор на лицензирания лесовъд; Лична карта на представляващия 
дружеството; Свидетелства за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези – 3 бр. 
(за три лица), трудови договори на секачи – 3 бр. свидетелство за правоспособност за работа 
със земеделска, горска и мелиоративна техника 1 бр. (за едно лице), трудов договор на 
машинист-булдозер/тракторист; Справка за актуално състояние на действащите трудови 
договори с дата 21.03.2023 година; Свидетелство за регистрация на ЗГТ за трактор с лебедка, 
ведно със знак за технически преглед на ЗГТ; Свидетелства за регистрация на ЗГТ за моторни 
триони, ведно със знак за технически преглед на ЗГТ – за 3 броя; Фактури за наличие на 
моторни триони – за  3бр.; Удостоверение с № 26-00-406/04.10.2012 г. за производствена марка  
Серия Ж № 0123, за обект: склад за дърва за огрев, издадено от РДГ Бургас; Удостоверние с № 
РДГ03-897/23.01.2023 г. за регистрация на обект по чл.206 от ЗГ, издадено от РДГ Бургас; 
Документ за съответствие с международен стандарт, валиден до 29.01.2024 г.; Заявление по 
чл.38 от „Наредбата” с вх. № ОД-03-49/13.09.2022 г.; Платежно нареждане за внесена гаранция 
за участие в размер на 3544.00 лева, поради което се допуска до следващ етап в процедурата. 
 
         Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение за обект № 2301 от кандидат 
№1 - „КАРТАЛ - 55” ЕООД, като констатира, че при начална цена за обекта – 70 872.00 
/седемдесет хиляди осемстотин седемдесет и два/ лева без ДДС – „КАРТАЛ - 55”  ЕООД е 
предложил цена за извършване на услугите в размер на 70 872.00 /седемдесет хиляди 
осемстотин седемдесет и два/ лева без ДДС.         
 
         Ценовото предложение отговаря на предварително определените от Възложителя 
условия. 
 
          В резултат на проведената процедура /открит конкурс за възлагане на дейности, 
представляващи сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, 
находяща се в ДГТ в района на ТП «ДГС Карнобат»  от обект № 2301, за търговци, 
отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ/, Комисията класира кандидата по критерия за 
класиране на офертите «най-ниска предложена цена», както следва: 
           
          На първо място: Кандидат № 1 „КАРТАЛ 55” ЕООД, ЕИК 147157707, със седалище и 
адрес на управление: с. Манолич, общ. Сунгурларе обл. Бургас, ул. „Митко Палаузов” №1, 
представлявано от Али Ахмед Гюджен, в качеството си на управител, с предложена цена за 
извършване на услугите в размер на 70 872.00 /седемдесет хиляди осемстотин седемдесет и 
два/ лева без ДДС.         
 
         На второ място класиран: няма.  
 
         Недопуснати и отстранени участници: няма. 
 
         Работата на комисията приключи в 10.50 часа на 24.03.2023 година 
          



         Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и се представи на директора на ТП 
„ДГС Карнобат” за утвърждаване. 
 
        * Забележка: С публикуването на настоящия протокол се приема, че заинтересованите 
лица и участници в процедурата са уведомени относно отразените в документа обстоятелства 
/съгласно чл.9 „б”, ал.5 от Наредбата/. 

 
 

К О М И С И Я: 
 
 
Председател:.........../п/.................. 
             /инж.  Стоян Райков/ 
 
Членове: 1. ........./п/...............                                         2. .................../п/............ 
                /Наталия Недева-Чалъкова/                            /Станка Банчева/ 
           
           
               3. ........../п/...........................                              4. ................../п/..................... 
                  /Валентина Райчева/                                  /инж. Антония Атанасова/ 
 
 
 
* налице са положени подписи, заличени на осн. чл. чл. 9б, ал. 3 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ 
 


