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Директор ТП ДГС Стара Загора………/п/*………. 

     /инж. Иван  Чергеланов/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

 

             Днес  15.04.2019г. от  15:00ч.   в административната сграда на  ТП ДГС Стара Загора, на ул. «12-ти пехотен полк» №22 гр.Ст.Загора, на 

основание  чл.25, ал.7  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, се събра Комисия ,определена със Заповед № РД-01- 97 /15.04.2019г. на 
Директора на ТП ДГС Стара Загора, в  следния  състав : 

                       1. заличено  обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД -  председател 

                       2. заличено  обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД - юрист   при  ТП  ДГС Стара Загора 
                             3. заличено  обст. на осн.чл.2 от ЗЗЛД - икономист   при  ТП  ДГС Стара Загора 

         Комисията  се  събра  в  пълен  състав, за да проведе процедура «договаряне» с предмет : „сеч, извоз, разкройване,  рампиране ,  в едно   с 

товарене, транспорт и разтоварване на дървесина  франко дома на клиента  и/или  търговски склад“   на  местни търговци, отговарящи  на 
изискванията на чл.115 от ЗГ  и чл.38 от Наредбата ,  от  обект №195123. 

 

Комисията започна работа в 15:00ч., 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. 

Длъжностните лица, включени в комисията    подписаха декларации по чл.25,ал.8 от Наредбата. 

 
Съгласно  извлечение  от деловодния  регистър  на  ТП ДГС Стара Загора, за  участие в  процедурата  са  регистрирани   следните  кандидати: 

фирма “Агресия 99“ЕООД , гр.Стара Загора - оферта  с вх.№ ОД-00-36/15.04.2019г.- 11:00ч.      

Няма  подадени  други  оферти. 
 

При  започване на процедурата  присъства  Таня Савова Симеонова -упълномощен представител на фирма “Агресия 99“ ЕООД,  съгласно 

пълномощно с Рег.  № 16125/13.12.2014г.  от Диян Генчев Иванов  - едноличен собственик  и  управител на фирмата. 
 

Комисията започна  работа,  като  отвори  плика  с документи  на  единственият  участник и  установи : 

- 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. 

 Представен  е  плик „Ценово  предложение“    за  обекта . 
 

След  цялостен преглед на  изискуемите  документи и  съответствието им  с  изискванията  в условията  на  процедурата,  Комисията  РЕШИ :  

ДОПУСКА  до по-нататъшно участие  в процедурата  фирма  “ Агресия 99“ ЕООД. 
          Мотиви: представени са всички изискуеми документи .Представените  документи  отговарят  на   изискванията ,  съгласно  условията на 

процедурата. 

 
 Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  ценовото   предложения  на  участника.Направените  предложения и  договорености  с  кандидата  се  

описаха  в    отделен  протокол,  който  се  подписа от  членовете  на  комисията  и  от  упълномощеният  представител на фирма “Агресия 99“ 

ЕООД .   
Комисията  класира  кандидата  на  първо  място. 

 

 
    Настоящият  Протокол   е изготвен   в  деня  на  провеждане  на  договарянето, съгласно  чл. 26, ал.4 от Наредбата,    и  се   предава  на   

възложителя  за  утвърждаване, заедно  с  цялата  документация,  събрана  в  хода  на   провеждане  на  договарянето. 

 
 

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 : 

                                      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 

                                                             


