
 
 
  

          „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП СЛИВЕН 
         ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ МАДЖАРОВО 

          гр.Маджарово, ул. Петър Ангелов 7А, dgs_madjarovo@abv.bg; dgsmadjarovo@uidp-sliven.com  

 
 
вх. № АСД-06-397/31.08.2020г. 

 
                                                                УТВЪРДИЛ:  ……………П………….. 

           Директор на ТП ДГС Маджарово 
                       (инж. А.Тодоров) 

Дата: 31.08.2020г.    
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
Днес, 31.08.2020 год., от 10:00 ч., на основание, чл.21, ал.1 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-10-103/31.08.2020 год. на 
Директора на ТП ДГС Маджарово в сградата на ТП ДГС Маджарово, офис 
Харманли в гр. Харманли на ул. „Петко Каравелов” № 2 се събра комисия за 
провеждане на открит конкурс и определяне на изпълнител за услугата: 
„Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури“, 
съгласно чл.10, ал.1, т.7, т.9 и т.10, във вр. с  чл.12, ал.1, т.1 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„ - Обект 2092, в състав:  
          Председател: 
                   1. инж. Соня Георгиева Бъчварова-Каратонева – зам. директор при 
ТП ДГС Маджарово;                                                    
          Членове: 
                    2.  Анастасия Стефанова Йорданова – правосопособен юрист; 
                    3. Ана Желязкова Георгиева – гл. счетоводител при ТП ДГС 
Маджарово; 
          4. инж. Марко Янков Янев – началник ГСУ при ТП ДГС Маджарово; 
          5. Крестина Димитрова Владимирова – счетоводител-касиер при ТП 
ДГС Маджарово;   

Присъстват всички членове от редовния състав на комисията.  
Председателят на комисията откри заседанието и обяви Заповедта на 

Директора на ТП ДГС Маджарово за провеждането на процедурата. 

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

Комисията констатира, че до посочения в заповедта срок за получаване и 
подаване на документи за участие в открития конкурс според регистъра по чл. 
19, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП са подадени документи за участие от 
следния кандидат: 

1. Плик с документи с вх. № ПО-06-11/28.08.2020г., 08:58ч. подаден от 
ЕТ “Баена – Атанас Баев” за Обект 2092. 

   

 



При откриване на процедурата, комисията извърши проверка по 
електронен път в Търговския регистър към Агенцията по вписванията за 
актуалното състояние на съдебната регистрация на кандидата. Установи се, че в 
залата за провеждане на търга не присъства представител на кандидата.  

  
Комисията пристъпи към отваряне на плика с документи на кандидата, 

вписва в регистъра по чл.19, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНП.  
 

2. При отварянето на плика на кандидата ЕТ “Баена – Атанас Баев” за 
Обект 2092, комисията установи, че същият е представя всички изискуеми 
документи във вид и съдържание, съгласно изискванията на Възложителя. 

 
След разглеждане на представените документи и проверка на 

съответствието им с изискуемите такива, Комисията, 
   

РЕШИ: 
 
ДОПУЩА до участие кандидата с вх. № ПО-06-11/28.08.2020г. - ЕТ 

“Баена – Атанас Баев” за Обект 2092, 
 Мотиви: Представени са всички изискуеми документи, съгласно 

условията за участие в откритият конкурс. 
  

Председателят на комисията обяви предмета на открития конкуркс и 
критерия за оценка на офертата „Най-ниска цена„ и премина към отваряне на 
плика с предлаганата цена от кандидата.  

Председателят на комисията обяви гласно предложената цена от 
99360,97 /деветдесет и девет хиляди триста и шестдесет лева и деветдесет 
и седем ст./, без ДДС, от участника ЕТ “Баена – Атанас Баев” за Обект 2092.  

Комисията класира на първо място участника - ЕТ “Баена – Атанас Баев” 
с предложена цена в размер на 99360,97 /деветдесет и девет хиляди триста 
и шестдесет лева и деветдесет и седем ст./, без ДДС равна на определената 
от Възложителя за този обект. 
 

Въз основа на разглеждането, оценката и класирането на офертата на 
кандидата, Комисията: 

Предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за Обект 2092 в района на ТП ДГС Маджарово 
да бъде определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ и да се сключи договор с ЕТ “Баена – 
Атанас Баев” с предложена цена в размер на 99360,97 /деветдесет и девет 
хиляди триста и шестдесет лева и деветдесет и седем ст./, без ДДС. 

 В 10:15 часа на 31.08.2020г., комисията приключи работата си. Всички 
решения са взети единодушно. 

     Протоколът се изготви на 31.08.2020 год. 
     На основание чл.22, ал.19 от „Наредбата“, настоящият протокол  се 

представи на Възложителя за утвърждаване.  
 

Председател: 
1. инж. Соня Бъчварова-Каратонева                    - ..........П........... 

     Членове: 
           2. адв.Анастасия Йорданова                                   - ..........П........... 

3.  Ана Георгиева                                                       -  ..........П........... 
4.  инж. Марко Янев                                                   -  ..........П........... 
5.  Крестина Владимирова                                       -  ..........П........... 

 
 


