
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МЪГЛИЖ 

 

 

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

                                                                                                                                             / инж. Т. Петров / 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 Днес 20.12.2021 г. във връзка със Заповед № РД - 10 - 424/ 29.11.2021 г. на Директора на ТП ДГС Мъглиж, 

комисия  назначена със Заповед № РД - 10 - 460/ 20.12.2021 г. на Директора на  ТП ДГС  Мъглиж в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Станимира Динчева Георгиева  – ТП ДГС Мъглиж – лесовъд,                 

СЕКРЕТАР: Теодора Димитрова Марова – ТП ДГС Мъглиж - икономист,                                        

                            ЧЛЕНОВЕ: Румяна Атанасова Атанасова – юрист – Стара Загора, 

  се събра на заседание в 14:30 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 
Oбекти с №№ 223111, 223113, 223114, 223115, 223116. 

 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. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации, че не са „свързано лице“ по смисъла на § 

1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с участник в търга или с посочените от него 

подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи, че, ще пазят в тайна 

обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в комисията и, че нямат материален интерес от 

възлагането на дейността на някой от участниците, подали документи за участие. 

 

           За обект № 223111  няма  регистриран кандидат  за участие. 

За обект № 223113  е  регистриран 1/един/ кандидат  за участие, а именно: 
Вх. № ПО - 06 - 103, 10:11 часа / 14.12.2021 г. от „АЙ-РУМ ЛЕС” ЕООД гр. Плачковци, ул.„Белият 

Камък” № 6, ЕИК: 201115598. 

За обект № 223114  е  регистриран 1/един/ кандидат  за участие, а именно: 

Вх. № ПО - 06 - 112, 14:09 часа / 14.12.2021 г. от „Стил МС” ООД гр. Трявна, ул.”Христо Ботев” № 66, с 

ЕИК: 107020184. 

За обект № 223115  е  регистриран 1/един/ кандидат  за участие, а именно: 

Вх. № ПО - 06 - 180, 16:10 часа / 17.12.2021 г. от „ДЕЛТА” ЕООД  с. Дунавци, ул.”Изгрев” № 25, с ЕИК: 

833008208. 

За обект № 223116  е  регистриран 1/един/ кандидат  за участие, а именно: 

Вх. № ПО - 06 - 180, 16:10 часа / 17.12.2021 г. от „ДЕЛТА” ЕООД  с. Дунавци, ул.”Изгрев” № 25, с ЕИК: 

833008208. 

 

    Комисията извърши проверка на присъстващите кандидати: 

„АЙ-РУМ ЛЕС” ЕООД гр. Плачковци, представлявано от Румяна Кънчева Ангелова. 

 „Стил МС” ООД гр. Трявна, представлявано от Станислав Димитров Пенев с упълномощен 

представител Марин Тодоров Митев, ЕГН 6301272284, л.к. №  649834910 издадена на 23.02.2021 год. от МВР 

Габрово, с пълномощно № 2075/2076 от 15.06.2021 год., издадено от нотариус № 706 Станислав Лукаев. 

„ДЕЛТА” ЕООД  с. Дунавци, представлявано от Неждет Зекерия Яшар. 

 

    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 № 223113 – „АЙ-РУМ ЛЕС” ЕООД гр. Плачковци. 

               За обект № 223114 – „Стил МС” ООД гр. Трявна. 
              За обект № 223115 – „ДЕЛТА” ЕООД  с. Дунавци. 

              За обект № 223116 – „ДЕЛТА” ЕООД  с. Дунавци. 

 

Комисията пристъпи към отваряна на пликовете с „ Предлагана цeна „ на допуснатите участници. 

Комисията извърши класиране на офертите на участниците, отразено в Протокол за класиране, неразделна част 

от настоящия протокол. 

 

              За обект № 223113  на ПЪРВО МЯСТО беше класиран участник : 

„АЙ-РУМ ЛЕС” ЕООД гр. Плачковци, с предложена цена за обекта без ДДС: 50628,00 лв. / петдесет хиляди 

шестстотин двадесет и осем лева /. 

              За обект № 223114  на ПЪРВО МЯСТО беше класиран участник : 

„Стил МС” ООД гр. Трявна, с предложена цена за обекта без ДДС: 33917,00 лв. / тридесет и три хиляди 
деветстотин и седемнадесет лева /. 

              За обект № 223115  на ПЪРВО МЯСТО беше класиран участник : 

„ДЕЛТА” ЕООД  с. Дунавци, с предложена цена за обекта без ДДС: 11862,00 лв. / единадесет хиляди 

осемстотин шестдесет и два лева /. 

              За обект № 223116  на ПЪРВО МЯСТО беше класиран участник : 



„ДЕЛТА” ЕООД  с. Дунавци, с предложена цена за обекта без ДДС: 6254,00 лв. / шест хиляди двеста петдесет и 

четири лева /. 
 

В резултат на проведения открит конкурс и извършеното класиране, комисията предлага на Директора да 

сключи договор с  кандидатите в следния ред : 

 

За обект № 223113: 
„АЙ-РУМ ЛЕС” ЕООД гр. Плачковци, с предложена цена за обекта без ДДС: 50628,00 лв. / петдесет хиляди 

шестстотин двадесет и осем лева /. 

   За обект № 223114: 
„Стил МС” ООД гр. Трявна, с предложена цена за обекта без ДДС: 33917,00 лв. / тридесет и три хиляди 

деветстотин и седемнадесет лева /. 

За обект № 223115: 
„ДЕЛТА” ЕООД  с. Дунавци, с предложена цена за обекта без ДДС: 11862,00 лв. / единадесет хиляди 

осемстотин шестдесет и два лева /. 

               За обект № 223116: 
„ДЕЛТА” ЕООД  с. Дунавци, с предложена цена за обекта без ДДС: 6254,00 лв. / шест хиляди двеста петдесет и 

четири лева /. 

 

Поради това, че не е подадена нито една ценова оферта за Обект № 223111 комисията  предлага на 

Директора, на основание чл.24 ал.1 т.1 от Наредбата, по чл.95 ал.1 от ЗГ, да се прекрати процедурата “открит 

конкурс”  за възлагане услугата сеч, извоз и рампиране на временен склад. 

 

 

 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Станимира Динчева Георгиева  заличен съгласно чл.2 ЗЗЛД 

 

            СЕКРЕТАР: Теодора Димитрова Марова заличен съгласно чл.2 ЗЗЛД 

 

            ЧЛЕНОВЕ: 

 Румяна Атанасова Атанасова  заличен съгласно чл.2 ЗЗЛД 
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