
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СДИВЕН 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО -  мъгдиж

Възприемам мотивите на комисията
УТВЪРЖДАВАМ: чаличен съгласно чл.2 ЗЗЛД 

/инж.Т.Петров/

П Р О Т О К О Л

Днес I 1.05.2020 г . във връзка със Заповед№ РД-10-132/23.04.2020 г. на Директора на ТП ДГС Мъглиж, комисия 
назначена със Заповед № РД-10-151/11.05.2020 г. на Директора на ТП ДГС Мъглиж в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Галин Пламенов Иванов-технолог на ТП ДГС Мъглиж - лесовъд,
СЕКРЕТАР: Теодора Петрова Манчева-ТП ДГС Мъглиж - икономист,
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Атанасова Атанасова -юрист. Стара Загора,

се събра на заседание в 09:45 часа в сградата на Държавно Горско Стопанство гр. Мъглиж, за да проведе 
процедура “открит конкурс’ за възлагане на услугата сеч. извоз и рампиране на временен склад на дървесина, от обект № 
203132.

Присъстваха 3 /трима/ членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на чл.12 ал. 1 от 
Наредбата по чл.95 ал. 1 от ЗГ.

За обект № 203132 е регистриран 1/един/кандидат за участие, а именно:
Вх. № ОД-ОЗ-22, 08:20 часа/11.05.2020 г. от ,ЛРП КЪМ ПАН И'ООД гр.Гурково, улЗПрохода’ № 25. ЕИК 

202456741.

Комисията извърши проверка на присъстващите кандидати:

,ПРП КЪМПАНГГООД гр.Гурково, представлявано от Пламен Пейчев Амзов.

След отваряне на пликовете с офертите и проверка на представените документи, отразени в справка за 
представени документи от участниците, комисията допуска до участие:

За обект № 203132 -,ЛРП КЪМПАНИЮОД гр.Гурково.

Комисията пристъпи към отваряна на пликовете с„Предлагана цена,,на допуснатите участници.
Комисията извърши класиране на офертите на участниците, отразено в Протокол за класиране, неразделна част от 

настоящия протокол.

За обект № 203132 на ПЪРВО МЯСТО беше класиран участник :
,ЛРП КЪМПАНИ1 ООД гр.Гурково, с предложена цена за обекта без ДДС: 10540.80 лв. /десет хиляди петстотин и 

четиридесет лева и осемдесет стотинки/.

В резултат на проведения открит конкурс и извършеното класиране, комисията предлага на Директора да 
сключи договор с кандидатите в следния ред :

За обект № 203132:
,ПРП КЪМПАНИ'ООД гр.Гурково. с предложена цена за обекта без ДДС: 10540.80 лв. /десет хиляди петстотин и 

четиридесет лева и осемдесет стотинки/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Галин Пламенов Иванов: чаличен съгласно чл.2 ЗЗЛД

СЕКРЕТАР: Теодора Петрова Манчева: чаличен съгласно чл.2 ЗЗЛД

ЧЛЕНОВЕ:

Румяна Атанасова Атанасова: чаличен съгласно ч.ч.2 ЗЗЛД


