
              УТВЪРДИЛ:......... / п / *........ 
* ( заличено  обстоятелство  на осн.чл.2 от ЗЗЛД ) 

         /инж. ИВАН ЧЕРГЕЛАНОВ/ 
 

Д О К Л А Д 

 

на  Комисията, назначена със Заповеди  № РД-01-132/05.06.2018год.  и № РД-01-

141/12.06.2018год.  на Директора на ТП “ДГС Стара Загора” инж. Иван Колев 

Чергеланов“, за резултатите от проведената открита процедура по реда на Глава 

седемнадесета, чл. 133 от Закона за обществени поръчки с предмет: „Доставка чрез 

закупуване на 2(два) броя употребявани автомобили с висока проходимост за нуждите 

на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Стара Загора“, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Анна Симеонова  Стойкова – зам.директор при ТП ДГС 

Стара Загора 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.Адвокат Румяна Атанасова Атанасова - юрист към ТП ДГС Стара Загора; 

2.Виолета Дечева Генова – технолог  при ТП ДГС Стара Загора; 

3.Диньо Белев Господинова – икономист при ТП ДГС Стара Загора; 

            4.Надежда Динева Бонева– технолог при ТП ДГС Стара Загора; 

 

Комисията на основание  чл.103, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП  проведе 

откритата процедура на три етапа, а именно: 

I етап – Проверка за пълнота и компектоване на документацията за допускане и подбор 

в съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“; 

II етап – Проверка за пълнота на финансовото предложение в съответсвие с 

изискванията за представянето му в плик „Предлагани ценови параметри“; 

III етап – Касиране. 

За извършените действия в I-ви етап, комисията състави Протокол №1 от 

05.06.2018г и Протокол №2 от 07.06.2018г, които бяха изпратени на единствения 

участник в процедурата и бяха публикувани в „Профила на купувача“ в деня на 

изготвянето им. В протоколите са отразени всички представени от участника 

документи, които след разглеждане и оценка от Комисията са приети за напълно 

съответстващи с критериите и изискванията на Възложителя. 

На 12.06.2018г. комисията проведе етап II от работата си по разглеждане и 

оценка на получените оферти. След разглеждане на ценовото предложение на  

участника, Комисията констатира че напълно съответства с изискванията на 

Възложителя, за което беше съставен Протокол 3, който беше изпратен на участника в 

процедурата и бе публикуван в „Профила на купувача“ в деня на изготвянето му. 

 



Комисията  направи следното класиране за  открита процедура по реда на Глава 

седемнадесета, чл. 133 от Закона за обществени поръчки с предмет: „Доставка чрез 

закупуване на 2(два) броя употребявани автомобили с висока проходимост за нуждите 

на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Стара Загора“ 

 

               І-во място: “Мели-2000“ ЕООД с предложена цена в размер на 13950,00  

(словом:  тринадесет хиляди  деветстотин и петдесет лв. ) без ДДС  .  

 

В резултат на извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя – 

Директора на ТП „ДГС Стара Загора“ да сключи договор  за доставка чрез закупуване 

на 2(два) броя употребявани автомобили с висока проходимост за нуждите на 

Териториално поделение „Държавно горско стопанство Стара Загора“  с  “Мели-2000“ 

ЕООД. 

 

  Този доклад се състави на 12.06.2018г. и е предаден на Възложителя за 

утвърждаване на 13.06.2018г. заедно с цялата документация. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …… /п/*……….. 

/ инж. Анна Стойкова/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

               1……… /п/*………..                                                 2……… /п/*……….... 

/ Р. Атанасова /             / В. Генова/ 

 

3……… /п/*………...                                                 4……… /п/*………..… 

/ Д. Господинов /            / Н. Бонева / 

* ( заличено  обстоятелство  на осн.чл.2 от ЗЗЛД ) 

 


