
                                       П Р О Т О К О Л   № 2 

Днес,09.04.2020г., в 11:00 часа ,в Административната сграда на ТП ДГС Стара Загора,в 

изпълнение на Заповед № РД-10-196/06.04.2020 год. на Директора на ТП”ДГС Стара 

Загора” ,се събра комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Инж.Иван Гагов – зам.директор при ТП ДГС Стара Загора 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

Адв.Румяна Атанасова – юрист при ТП ДГС Стара Загора 

Галина Стоянова – икономист при ТП ДГС Стара Загора 

 

със задача да продължи работата си по разглеждане и оценка на получените оферти, и да 

класира участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично 

състезание по реда на ЗОП с предмет: „Годишен одит за съответствие на въведените 

стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 48 месеца“,а именно да 

отвори и разгледа допълнително постъпилите документи, изискани на основание 

чл.6,ал.2,т.3 от ППЗОП. 

Председателят на Комисията докладва, че в деловодството на стопанството на 

08.04.2020г. в 10:05 часа са постъпили допълнителни документи от участника „КОНТРОЛ 

ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 202034277, заведени с вх.№ПО-05-26.Документите са 

постъпили в предоставения на участника срок.Комисията пристъпи към разглеждането 

им. 

Допълнително предоставения ЕЕДОП на електронен носител е подписан с електронен 

подпис на управителя Пепа Димова Гочева, и съдържа цялата изискуема информация, с 

което участникът е изпълнил дадените му указания.Нередовностите са отстранени в срок. 

В резултат на което Комисията установи: 

• няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовности и фактически грешки, поради което допуска участниците  

„НЕПКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 201672985 и „КОНТРОЛ ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с 

ЕИК 202034277, до следващия етап в процедурата. 

Пристъпи се към разглеждане на Техническите предложения на двамата участници. 

В техническото си предложение участникът „НЕПКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД декларира,че: 

1.Предлага срок за започване изпълнението по договора: 3(три) дни, считано от датата на 

сключване на договора. 

2. Предлага срок на валидност на офертата 90/деветдесет календарни/ дни, считано от 

датата на крайния срок за получаване на офертите. 

3. Прилага: Сертификат за акредитация по FSC на НЕПКОН ASI-ACC-066 



 

На следващо място Комисията разгледа Техническото предложение на участника 

„КОНТРОЛ ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД. В него участника декларира,че: 

1.Предлага срок за започване изпълнението по договора: 3(три) дни, считано от датата на 

сключване на договора. 

2. Предлага срок на валидност на офертата 90/деветдесет / дни, считано от датата на 

крайния срок за получаване на офертите. 

3. Прилага: Заверено копие на сертификат за акредитация за извършване на 

сертификация по FSC FM/COC, номер  ASI-ACC-017 

  

Във връзка с направените констатации Комисията взе следното решение: пристъпва към ІІ 

етап от отваряне на офертите, а именно: Проверка за пълнота на финансовите 

предложения в съответствие с изискванията за представянето им  в пликове „Предлагани 

ценови параметри“, като взе следното решение: 

                                                                          Р Е Ш И : 

Пликовете с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ на участниците в процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет : „Годишен одит 

за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за 

срок от 48 месеца“ 

ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ НА 14.04.2020г. ОТ 11:30 ЧАСА в Административната сграда на ТП 

ДГС Стара Загора, находяща се на адрес: град Стара Загора, ул.“12-ти пехотен полк“ №22. 

Настоящият протокол е съставен в изпълнение на  чл.54,ал.7 от ППЗОП.След подписването 

му да бъде публикуван в Профила на купувача на Възложителя и в деня на публикуването 

му да се изпрати на участниците „НЕПКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 201672985 и 

„КОНТРОЛ ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 202034277. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (П) залич. на осн. Регл. (2016/679) 

/ инж.Иван Гагов/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. (П) залич. на осн. Регл. (2016/679)                                   2.(П) залич. на осн. Регл. (2016/679) 

/ Румяна Атанасова /                      / Галина Стоянова / 

    


