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Днес 04.01.2021 г. във връзка със Заповед № РД- 10-436/18.12.2020 г. на Директора на ТП ДГС Мъглиж, 
комисия назначена със Заповед № РД-10-2 /04.01.2021 г. на Директора на ТП ДГС Мъглиж в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Красимир Иванов Димов -  зам. директор ТП ДГС Мъглиж - лесовъд 
СЕКРЕТАР: Теодора Димитрова Марова ТП ДГС Мъглиж -  икономист,
ЧЛЕНОВЕ: 1.Румяна Атанасова Атанасова юрист,

се събра на заседание в 13:15 часа в сградата на Държавно Горско Стопанство гр.Мъглиж за да проведе 
процедура “открит конкурс” за възлагане на услугата : товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно 
количество дървесина до Кастамону АД. тир станция от обект с № 213401.

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

За обект № 213401 е регистриран 1/един/кандидат за участие, а именно:
Оферта с Вх. № ПО-06-1, 08:50 часа/04.01.2021 г. от „Г1 РП КЪМПАНИ“ ООД гр. Гурково, ул."Прохода” 

№ 25, ЕИК 202456741.
Комисията извърши проверка на присъстващите кандидати :

„ПРП КЪМПАНИ“ ООД 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 № 213401: „ПРП КЪМПАНИ“ ООД 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 № 213401 на ПЪРВО МЯСТО беше класиран участник :
„ПРП КЪМПАНИ“ ООД гр. Гурково, с предложена цена за обекта без ДДС: 35400.00 лв. / тридесет и пет хиляди 

и четиристотин лева /.

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

За обект № 213401:
„ПРП КЪМПАНИ“ ООД гр. Гурково, с предложена цена за обекта без ДДС: 35400,00 лв. / тридесет и пет хиляди 

и четиристотин лева /.
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Във връзка с проведен открит конкурс за услугата товарене, транспорт и 
разтоварване на прогнозно количество дървесина до Кастамону АД. тир станция от обект с 
№  213401., на основание на чл.10 ал.1 т.З и чл.12 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 недьрвесни горски проду кти, заповед № РД- 
10-436/18.12.2020 год. за провеждане на открит конкурс и на основание протокол на 
комисия от 04.01.2021 год., определям :

На ПЪРВО МЯСТО:
„ПРП КЪМПАНИ“ ООД гр. Гурково, при обща прогнозна стойност на обекта без 

ДДС: 35400,00 лв. / тридесет и пет хиляди и четиристотин лева /.

На основание чл.34, ал.З от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 
на дейности в горските територии -  държавна и общинска собственост, във връзка с чл.60, 
ал.1 от АПК разпореждам предварително изпълнение на настоящата заповед, във връзка с 
подадено писмено искане вх. № ОД-03-3/05.01.2021 год. от ..ПРП КЪМПАНИ'4 ООД гр. 
Гурково, с което участниците в проведения открит конкурс са заявили желание да се 
допусне предварително изпълнение на заповедта.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в четиринадесет дневен срок от 
съобщаването и по реда на АПК чрез ЮИДГ1 ДП ТП ДГС Мъглиж пред Административен 
съд Стара Загора.

Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен 
срок от съобщаването му чрез ЮИДП ДП ТП ДГС Мъглиж пред Административен съд 
Стара Загора по реда на АПК.

Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл.61 от АПК на заинтересованите 
лица в три дневен срок и да се публикува по реда на чл.62 ал.2 от Наредбата.
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