
 
Утвърдил   на  20.11.2020г.: 

Директор ТП ДГС Стара Загора……/п/*…………. 
*  зал. съгл.Регламент(EC)2016/679      

     /инж. Иван  Чергеланов/ 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1  

 

           Днес  19.11.2020г. от  11:30ч.   в административната сграда на  ТП ДГС Стара Загора, на ул. «12-ти пехотен полк» №22 гр.Ст.Загора, на 

основание  Заповед № РД-10-598/19.11.2020год. на Директора на ТП ДГС Стара Загора,  се събра Комисия  в  следния  състав : 

1.инж.Анна Симеонова Стойкова   -  инженер-лесовъд  при  ТП ДГС Стара Загора 
2.адв.Румяна  Атанасова Атанасова  - юрист   при  ТП  ДГС Стара Загора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.Галина Динева Стоянова    - икономист   при  ТП  ДГС Стара Загора 

          4. Даниил  Георгиев  Динев  - инженер ГС    при   ТП  ДГС Ст. Загора 
          5. Мария Ганчева Павлова  - икономист   при   ТП  ДГС Ст. Загора 

 

           Комисията  се  събра  в  пълен  състав, за да проведе процедура   «открит  конкурс» с предмет : Попълване  и отглеждане на горски 

култури  на  територията   на  ТП ДГС Стара Загора,   по реда на  Наредбата  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(наричана  по-нататък за 

краткост „Наредбата“ ) ,  за   обект №215202. 
 

До  крайния срок за  получаване   на офертите  - 16:00ч.  на  18.11.2020г.  е  постъпила  една   оферта, а именно:  

1. Оферта   с вх. № ОД-03-64 /18.11.2020г. 15:41ч.,  на  фирма  „Агресия 99“ ЕООД,  гр.Стара Загора. 
 

Комисията започна работа в 11:30ч., съгласно  заповедта  на  Директора,  след  получаване на   горепосочената  оферта  и  извлечение от  

регистъра  на входираните  оферти. 
На  заседанието  не  присъства    представител на  участника. Длъжностните лица, включени в комисията    подписаха декларации по чл.21,ал.6 от 

Наредбата. 

При  разглеждане на  представените документи  Комисията констатира  следното  съдържание: 
 

№
 н

а 

к
ан

д
и

д
ат

а 

Кандидат / фирма/ 

 Представени  документи  от  участниците  в процедурата  :     

Заявление  за участие - 

Прил.№1 

 Декларация  по чл.18, ал.1, 

т.3, б.”а” -„и” от Наредбата -
Приложение №2  

Плик  "Ценово 

предложение"  - 
Приложение  №3 

1 „Агресия 99“ ЕООД,  гр.Стара Загора  да  да  да 

 

След  цялостен преглед на  изискуемите  документи   Комисията  констатира, че  офертата  на единствения  участник е валидна  като  форма и  

съдържание,  поради което РЕШИ:  ДОПУСКА  до следващ етап  в процедурата:  фирма  „Агресия 99“ ЕООД,  гр.Стара Загора. 
                 Мотиви: фирмата е  представила   всички изискуеми документи ,  спазила е  минималните  изисквания  съгласно   посочените   в  

заповедта  и   условията на процедурата.  Представените  документи  са валидни като форма и съдържание. 

 
 Комисията  пристъпи  към  отваряне  на  ценовото  предложение  на  единствения  участник  и  констатира: 

 

Кандидат  Начална цена за 

обекта /лв/ 

Предложена от участника  

цена  за обекта   /лв/ 

Класиране 

„Агресия 99“ ЕООД,  гр.Стара Загора 73656,35 73656,35 I -во място 

 

На основание  чл.22, ал.17 от Наредбата, като  единствен участник в процедурата, чието  предложение е изготвено в съответствие  с изискванията 
на  възложителя  Комисията  класира:    на 1-во място  -  фирма  „Агресия 99“ ЕООД,  гр.Стара Загора. 

 

Настоящият  Протокол е изготвен  на основание    чл.22,  ал.19 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,  в  сроковете, съгласно  

Заповед  №РД-10-598/19.11.2020г. на  Директора   на  ТП ДГС Стара Загора. 

 
     Комисията  приключи своята работа  на 19.11.2020г., като  настоящия  Протокол, заедно с цялата документация,  събрана в хода на 

процедурата   се  предава  на  Директора  на  ТП ДГС Стара Загора   за  утвърждаване  и  издаване  на заповед  за  определяне  на  изпълнител  за  

обект № 215202. 
 

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). 
 

Настоящият  протокол  е  изготвен  на  19.11.2020г.   

   Комисия: 
 

                                                     1. инж.Анна Симеонова Стойкова   ……./п/*........…. 

  2. адв.Румяна   Атанасова Атанасова …../п/*.......…... 

  3. Галина Динева Стоянова    ……/п/*..........…....... 

                                                        4. Даниил  Георгиев  Динев   ……/п/*..........…....... 

                                                      
                                                        5. Мария Ганчева Павлова   ……/п/*..........…....... 

 

*  зал. Съгл.Регламент(EC)2016/679                        


