
 

 Утвърдил   на  26.03.2019г.: 

Директор ТП ДГС Стара Загора………………. 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

 Днес  26.03.2019г. от 11:30ч. в административната сграда на ТП ДГС Стара Загора, на ул. „12-ти пехотен 

полк“ №22 гр.Ст.Загора, на основание  чл.22, ал.13  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, и Заповед № РД-01-45/08.03.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Стара Загора”, издадена  на  

основание  чл.15, ал.3, във връзка с чл.10,ал.1 т.1 и т.3 от Наредбата,  се събра Комисия, определена със Заповед № 

РД-01-72 от 26.03.2019г. на Директора на ТП ДГС Стара Загора, в  следния  състав : 

Председател : заличено  обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 и членове:   1. заличено  обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

                       2. заличено  обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

                       3. заличено  обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

                       4. заличено  обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

Комисията  се  събра  в  пълен  състав, за да проведе процедура „открит  конкурс“ с предмет : „сеч, извоз, 

разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до 

търговски склад“, от обекти №195125, 195126, 195127, 195128 и 195129. 

Комисията започна работа в 11:30ч., съгласно  заповедта на Директора, след получаване на извлечение от  

регистъра на офертите.  Председателят на комисията откри  заседанието и обяви Заповедта на Директора на  ТП 

„ДГС Стара Загора“  за  състава  на  комисията. 

Всички присъстващи на  процедурата / участници  и  комисия / се вписаха в „Присъствен списък“. 

Длъжностните лица, включени в комисията подписаха декларации по чл.21,ал.6 от Наредбата. 

Съгласно  извлечение  от деловодния  регистър  на  ТП „ДГС Стара Загора”, за участие в  процедурата са 

регистрирани следните кандидати: 

 За обект №195125:  

- Кандидат №1: фирма „Си Ем Си форест” ЕООД , гр.Стара Загора.  Подаден е един плик с документи, 

заведен в деловодния регистър на ТП „ДГС Стара Загора” с вх.№ ОД-00-32/25.03.2019г.- 16:15ч.  

 Комисията  провери  самоличността  на  участниците  и  установи, че  при  започване на процедурата  

присъстват: 

За  Кандидат  №1: Емилия Стефанова Каменова – управител на фирма „Си Ем Си форест” ЕООД. 

Комисията започна  отварянето  на  офертите  по реда  на  тяхното  постъпване  и  установи: 

Кандидат №1: „Си Ем Си форест” ЕООД - Документите на участника са представени   в непрозрачен  плик,  с 

ненарушена  цялост, надписан и  обозначен  съгласно  изискванията на процедурата. Представени са  всички 

необходими  документи за участие в процедурата, подробно  отразени  в Справка  за  представените  документи, 

неразделна част от  документацията  на  процедурата. Представено е ценово предложение за обекта. 

За обект №195126:  

Няма регистрирани кандидати; 

За обект №195127:  

Няма регистрирани кандидати; 

За обект №195128:  

- Кандидат №1: фирма „Агресия 99“ ЕООД , гр.Стара Загора.  Подаден  е един плик с документи, заведен в 

деловодния регистър на ТП „ДГС Стара Загора” с вх.№ ОД-00-31/25.03.2019г.- 15:55ч.  

Комисията  провери  самоличността  на  участниците  и  установи, че  при  започване на процедурата  

присъстват: 

 За  Кандидат  №1: Таня Савова Симеонова - упълномощен представител на фирма „Агресия 99“ ЕООД.  

 Комисията започна  отварянето  на  офертите  по реда  на  тяхното  постъпване  и  установи: 

Кандидат №1: фирма „Агресия 99“ ЕООД  - Документите на участника са представени   в непрозрачен  плик,  с 

ненарушена  цялост, надписан и  обозначен  съгласно  изискванията на процедурата. Представени са  всички 

необходими  документи за участие в процедурата, подробно  отразени  в Справка  за  представените  документи, 

неразделна част от  документацията  на  процедурата. Представено е ценово предложение за обекта. 

 

За обект №195129:  

- Кандидат №1: фирма „Агресия 99“ ЕООД , гр.Стара Загора.  Подаден  е един плик с документи, заведен в 

деловодния регистър на ТП „ДГС Стара Загора” с вх.№ ОД-00-31/25.03.2019г.- 15:55ч.  

Комисията провери самоличността на участниците и установи, че  при  започване на процедурата  присъстват: 

За  Кандидат  №1: Таня Савова Симеонова - упълномощен представител на фирма „Агресия 99“ ЕООД.  

Комисията започна  отварянето  на  офертите  по реда  на  тяхното  постъпване  и  установи: 

Кандидат №1: фирма „Агресия 99“ ЕООД  - Документите на участника са представени в непрозрачен плик,  с 

ненарушена цялост, надписан и обозначен съгласно  изискванията на процедурата. Представени са  всички 



необходими  документи за участие в процедурата, подробно  отразени  в Справка  за  представените  документи, 

неразделна част от  документацията  на  процедурата. Представено е ценово предложение за обекта. 

След  цялостен преглед на  изискуемите  документи   Комисията  РЕШИ :  ДОПУСКА  до по-нататъшно 

участие  в процедурата: 

За обект №195125: - фирма „Си Ем Си форест” ЕООД; 

За обект №195126: – няма допуснати кандидати; 

За обект №195127: - няма допуснати кандидати; 

За обект №195128: -  фирма  „Агресия 99“ ЕООД; 

За обект №195129: -  фирма  „Агресия 99“ ЕООД; 

 

Мотиви: представени са всички изискуеми документи от участниците. Представените документи отговарят 

на изискванията, съгласно условията на процедурата. 
 

Отваряне  на плик „Предлагана  цена“  : 

След  допускане  на кандидатите до следващия етап от процедурата, Комисията пристъпи към отваряне на 

ценовите предложения за обектите. Резултатите от оценката са отразени в Протоколи за оценка и класиране на 

подадени оферти от участниците, неразделна част от документацията  на процедурата. Класирането се извършва по 

критерии „най-ниска цена“. 
 

№ на обект: Кандидат 

Прогнозно кол-

во дървесина  

/м³/ 

Начална 

цена /лв/ 

в т.ч. 

добив 
в т.ч. ТТР 

Предложе

на  цена 

от 

кандидата  

/лв/ 

в т.ч. 

добив 
в т.ч. ТТР Класиране 

195125 
„Си ЕМ СИ 

форест” ЕООД 
789 43925,10 18147,00 25778,10 43925,10 18147,00 25778,10 I -во място 

195126 няма 557 30921,30 12811,00 18110,30 - - - - 

195127 няма 854 48191,10 19649,50 28541,60 - - - - 

195128 
„Агресия 99“ 

ЕООД 
729 40652,10 16773,00 23879,10 40652,10 16773,00 23879,10 I -во място 

195129 
„Агресия 99“ 

ЕООД 
560 31106,00 12882,00 18224,00 31106,00 12882,00 18224,00 I -во място 

 

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, и въз основа на подадените ценови предложения за обектите, Комисията обяви класирането на 

кандидатите, както следва: 

За обект №195125: - фирма „Си Ем Си форест” ЕООД; 

За обект №195126: – няма класиран кандидат; 

За обект №195127: - няма класиран кандидат; 

За обект №195128: -  фирма  „Агресия 99“ ЕООД; 

За обект №195129: -  фирма  „Агресия 99“ ЕООД; 

 

Настоящият Протокол е изготвен на основание чл.22, ал.13 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, в сроковете, съгласно Заповед №РД-01-72/26.03.2019г. на Директора на ТП „ДГС 

Стара Загора” и чл.21 ал.4  от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП. 

Настоящият Протокол се предава на Директора на ТП „ДГС Стара Загора” за утвърждаване и издаване на 

заповед за определяне на изпълнител за обектите, предмет на процедурата. 

 

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). 

 

Настоящият  протокол  е  изготвен  на  26.03.2019г.   

 

Председател : заличено  обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 и членове:   1. заличено  обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

                       2. заличено  обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

                       3. заличено  обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

                       4. заличено  обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД 
 


