
 

Утвърдил : 

Директор на ТП ДГС Ст.Загора:.../п/*....... 

                 / инж.Иван  Чергеланов/ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

На  12.02.2019г., в 14:30 часа, в административната сграда на ул.„12-ти пехотен полк” № 22 в гр.Ст.Загора, 

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(наричана по-нататък за  краткост Наредбата) , се събра Комисия, определена със Заповед № РД-01-20 от 

12.02.2019г. на Директора на ТП  ДГС- Стара Загора, в следния състав:  

Председател : инж. Иван Георгиев Гагов –инженер–лесовъд  при  ТП  ДГС Стара Загора 

и членове:         1. адв.Румяна  Атанасова Атанасова  - юрист  при  ТП  ДГС Стара Загора 

             2. инж.Гешо Иванов Гешев  -   инженер–лесовъд   при  ТП ДГС Стара Загора  

             3. Виолета Дечева Генова  -  техник - лесовъд  при  ТП  ДГС Стара Загора 

             4. Галина Динева Стоянова – икономист-счетоводител   при  ТП  ДГС Ст. Загора 

             Комисията се събра в пълен състав, за да проведе процедура „Открит конкурс“ за  възлагане  изпълнението 

на дейности  по чл.10,ал.1, т.9 и т.10 от  Наредбата,  за  обект №195202 с  предмет:  Отглеждане на горски култури,  

на територията  на  ТП ДГС Стара Загора.Комисията започна работа  в  14:30ч., след получаване на списъка с 

кандидатите и представените оферти. Председателят на Комисията откри заседанието и обяви Заповед № РД-01-

20/ 12.02.2019 г.  на Директора на ТП ДГС – Стара Загора   за  състава  на  комисията. 

Длъжностните лица, включени в състава на Комисията, подписаха декларации по чл.21, ал.6 от Наредбата. 

Попълни  се „Присъствен  списък“   на  участниците  в  процедурата. 

Комисията  провери  самоличността на кандидатите и на техните упълномощени  представители. 

За  участие в  процедурата  за  възлагане  изпълнението на дейности  в обект №195202 , във  входящия  регистър  

на ТП ДГС Стара Загора е   регистриран  1 /един/ участник,  а  именно: фирма „Агресия 99” ЕООД, гр.Стара Загора 

- с  вх.№ ОД-00-8/11.02.2019 г.–15:10ч.   

При  започване  на  процедурата   присъства упълномощен   представител  на  участника -Таня Савова Симеонова, 

която  представи  лична  карта  и   пълномощно с  Рег.№16125/13.12.2014г. на  нотариус   с рег. № 181–Д.Н. 

 Комисията  пристъпи  към  отварянето  на  плика  с  документи на  единственият   участник  и  установи: 

Представени  са   всички  изискуеми  документи, съгласно условията  на  процедурата, 

                          Комисията РЕШИ:   :  

ДОПУСКА  до по-нататъшно участие в  процедурата  единственият участник : фирма  „Агресия 99” ЕООД   

                          Мотиви: представени са всички изискуеми документи. Представените  документи  отговарят на 

предварително обявените  от Възложителя условия, валидни са като форма и съдържание.Офертата и участника 

отговарят на изискванията.  

                 На  следващият етап от провеждане на процедурата, Комисията пристъпи към  отваряне  на   ценовата 

оферта  на  участника. Резултатите са отразени   в Протокол за оценка /пр.№2/, неразделна част от документацията  

на  процедурата. 

Обект  № Участник Начална  цена    /лв/ Предлагана цена /лв/ Класиране 

195202  Участник: фирма„Агресия 99“ЕООД  1159,90 1159,90 I място 

Констатации  на  Комисията: предложението  на  участника  е изготвено в съответствие с условията  за провеждане 

на конкурса. Позовавайки  се  на  чл.22, ал.12 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,   Комисията  обявява  фирма „Агресия 99“ ЕООД  за  спечелил обекта. 

 

    Настоящият  протокол  е  изготвен  на  12.02.2019 г.  и  се  представя на  Директора  на  ТП ДГС Стара 

Загора  за  утвърждаване  и  издаване  на  Заповед  за  определяне  на  изпълнител за обект №195202. 

Заб. *** С публикуването на Протокола се приема, че заинтересованите  лица  и  участниците  в  процедурата  са уведомени  относно 

отразените в  документа  обстоятелства(   съгл. чл.9б, ал.5 от Наредбата). 

 

КОМИСИЯ : 

Председател: .............../п/*.................... 

            (инж. Иван Гагов)  

Членове:1.   ........./п/*................. 

               (адв. Румяна Атанасова)  

        2.   ......../п/*................... 

       (инж.Г. Гешев)  

   3.  ........./п/*........................ 

         ( В. Генова )  

       4. ................/п/*........... 

               ( Г. Стоянова)  
*Зал.обст. на осн. чл.2 ЗЗЛД 


