
                     Утвърдил: инж.Иван Чергеланов: (П) залич. на осн. Регл. (2016/679) 
(Директор ТП ДГС Стара Загора) 

 
П Р О Т О К О Л   № 3 

 
Днес, 14.04.2020г, в 11:30 часа, в Административната сграда на ТП „ДГС Стара Загора“, 

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 отвори, разгледа и класира представените в плик „Предлагани ценови 

параметри“ документи на допуснатите до този етап участници 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“. 

Комисията пристъпи към II етап от своята работа – проверка за пълнотата на финансовите 

предложения в съответсвтие с изискванията за представянето им в плик „Предлагани 

ценови параметри“ на участниците „НЕПКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 201672985 и 

„КОНТРОЛ ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 202034277. Отварянето на плик „Предлагани 

ценови параметри“ е публично. На заседанието на комисията не присъстваха 

представители на участниците. 

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника „НЕПКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Плика съдържа 1(един) брой документи, а именно 

Образец №3, надлежно попълнен и подписан от законния представител на дружеството. 

Ценовото предложение на участника е в размер както следва: 

За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на Възложителя, 

общата цена която предлага „НЕПКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД възлиза на: 15 869.00лв. 

(петнадесет хиляди осемстотин шестдесет и девет)  без ДДС. 

На следващо място Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ на участника „КОНТРОЛ ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД. Плика съдържа 

1(един) брой документи, а именно Образец №3, надлежно попълнен и подписан от 

законния представител на дружеството. Ценовото предложение на участника е в размер 

както следва: 



За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на Възложителя, 

общата цена която предлага „КОНТРОЛ ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД възлиза на: 

15 920.00лв. (петнадесет хиляди деветстотин и двадесет)  без ДДС. 

С оповестяването на ценовото предложение на участника „КОНТРОЛ ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД приключи публичната част на заседанието. 

Предвид констатираните обстоятелства, Комисията пристъпи към обработка на 

резултатите по избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ съгласно условията на 

процедурата. 

На основание чл.181,ал.4 от ЗОП, Комисията предлага следното класиране на участниците 

в обществена поръчка с предмет: „Годишен одит за съответствие на въведените стандарти 

на FSC за управление на горски територии за срок от 48 месеца“: 

                                                                     К Л А С И Р А Н Е  : 

Ценовите предложения на участниците са в съответсвие с изискванията на Възложителя и 

се класират както следва: 

I-ВО МЯСТО: „НЕПКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 201672985, със седалище и адрес на 

управление: област София (столица), община Столична,гр. София,район р-н Младост,бул. 

Цариградско шосе № 131, ап. офис 415, представлявано от Петер Фейлберг с предложена 

цена в размер на 15 869.00лв(петнадесет хиляди осемстотин шестдесет и девет)  без ДДС; 

II-РО МЯСТО: „КОНТРОЛ ЮНИОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД,с ЕИК 202034277,със седалище и адрес 

на управление: област Варна, община Варна,гр. Варна, район р-н Одесос ул.Дебър № 58, 

ет. 2, офис 11 представлявано от Пепа Димова Гочева с предложена цена в размер на 

15 920.00лв(петнадесет хиляди деветстотин и двадесет)  без ДДС; 

Работата на Комисията приключи на 14.04.2020г. в 12:00 часа. Настоящият протокол  

съставен на 14.04.2020г. в 13:00 часа, ведно с всички приложения към него подлежи на 

утвърждаване от Възложителя, на основание чл.181,ал.5 от ЗОП и е основание за вземане 

на решение по чл.181,ал.6 от ЗОП за избор на изпълнител. 

                                                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 / 

    

 

  


