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        МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

   ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ     
     ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА” 

____________________________________________________________ 
Адрес: гр. Нова Загора, ПК 8900, ул. „Петко Енев” № 73, тел. 0457/62033, факс 0457/63631, e-mail: dgsnovazagora@uidp-sliven.com 

 
Вх. № ЛКД-12-6/09.03.2022 г.  

                                                       УТВЪРДИЛ : /п/……заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД.. 

                                                     ДИРЕКТОР  ТП „ДГС НОВА ЗАГОРА” /инж. Г. ПЕТРОВ/ 

            

 

ПРОТОКОЛ 

 

          
          За разглеждане и оценяване на представените оферти, за участие в открит конкурс, за 

възлагане изпълнението на дейността : “Възлагане на комплекс от лесокултурни дейности 

в горски територии в обособен обект ЛКД № 2-2022 г. в териториалния обхват на ТП 

ДГС Нова Загора”, съгласно одобрена спецификация за Обект ЛКД № 2-2022, открит със 

заповед № РД-10-7/21.02.2022 год. на Директора на ТП „ДГС Нова Загора”.  

         Днес, 09.03.2022 г. – 14:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Нова 

Загора”, комисия определена със Заповед № РД-10-19/09.03.2022 г. на Директора на „ДГС 

Нова Загора” в състав: 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Д. Д. – Зам. директор в ТП „ДГС Нова Загора”    

          ЧЛЕНОВЕ: 1. М. М. – Адвокат 

                       2. В. Г. – счетоводител в ТП „ДГС Нова Загора”         

                       3. Д. Д. –  началник ГСУ „Запад” в ТП „ДГС Нова Загора”       

                       4. Д. Г. –  началник ГСУ „Изток” в ТП „ДГС Нова Загора” 

 

         се събра и констатира, че до обявения краен срок за подаване на оферти, за участие, 

съгласно предоставения на комисията регистър на офертите, е постъпила една оферта:  

 

         „Жерговец” ООД представлявано от В. К. Е. с ЕГН *********** и И. И. Б. с ЕГН 

************ – заедно и по отделно , със седалище и адрес на управление с. Ветрен, ул. 

„Стадиона” № 7, обл. Стара Загора, общ. Мъглиж,  вписана в търговския регистър в 

Агенция по вписвания с ЕИК: 123626975, регистриран като участник в процедурата с 

пореден № 1, кандидат за обект ЛКД № 2-2022 г.  с вх. № ЛКД-12-5/08.03.2022 г., единствен 

участник в процедурата. 

 

           След като комисията се запозна с предоставения списък на участниците подали 

оферти, членовете на комисията пристъпиха към попълване на декларациите по чл. 21, ал. 6 

от Наредба за условията и реда на възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

продукти от тях. 

          На настоящото заседание на комисията не присъства представител на регистрирания 

кандидат.  

 

          Комисията пристъпи към отваряне на плика с представената оферта. 
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          След като разгледа съдържанието се установи, че фирма „Жерговец” ООД е 

представила всички изискуеми документи, съгласно условията за участие в процедурата, 

обявени от Възложителя. 

          Комисията допусна „Жеговец” ООД до отваряне на ценовото предложение. 

          Комисията пристъпи към отваряне плика – предлагана цена , който съдържа ценовото 

предложение на „Жерговец” ООД. След отваряне на плика с ценовото предложение, 

трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участникът.  

          За обект  ЛКД № 2-2022 г. с предмет: “Възлагане на комплекс от лесокултурни 

дейности в горски територии в обособен обект ЛКД № 2-2022 г. в териториалния 

обхват на ТП ДГС Нова Загора”   при начална цена на услугата 375081,01 лв. без ДДС и 

срок на изпълнение съгласно одобрена количествено – стойностна сметка , „Жерговец” 

ООД е предложил цена – 375081,01 лв. /триста седемдесет и пет хиляди осемдесет и 

един лев и една стотинка/ без ДДС. 
          Комисията пристъпи към извършване на класиране на офертите на участниците по 

посочения от Възложителя критерии: най-ниска цена. 

          За обект  ЛКД № 2-2022 г., при начална цена на услугата 375081,01 лв. без ДДС и 

срок за изпълнение, съгласно Заповед за обявяване на процедурата № РД-10-7/21.02.2022 г. 

на Директора на ТП „ДГС Нова Загора” : 

          Първо място: „Жерговец” ООД с предложена цена 375081,01 лв. /триста 

седемдесет и пет хиляди осемдесет и един лев и една стотинка/ без ДДС, единствен 

участник в процедурата. 

          Второ място : няма 

          Отстранени участници : няма 

  

        Предложение: Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 

възлагане на изпълнението на поръчка с предмет “Възлагане на комплекс от 

лесокултурни дейности в горски територии в обособен обект ЛКД № 2-2022 г. в 

териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора” с участникът класиран на първо място за 

Обект ЛКД № 2-2022 г. - „Жерговец” ООД, ЕИК 123626975.  

          Представената оферта отговаря на изискванията и не е по-висока от обявената цена на 

Възложителя. 

         Настоящият протокол се състави и подписа в два екземпляра. Комисията завърши 

своята работа, след като обобщава и предава цялата документация на Възложителя.  

  
 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/…заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД... 

                                                                                                                     / инж. Д. Д. / 

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/…заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД... 

                                                                                                                    /М. М./  

 

                                                                                                 2. /п/…заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД... 

                                                                                                                        / В. Г. /  

 

        3. /п/…заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД... 

                                                                                                                      / Д. Д. /  

 

         4. /п/…заличен съгл. чл. 2 от ЗЗЛД... 

                                                                                                                      / Д. Г. /  


