МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МЪГЛИЖ
гр. Мъглиж пл. ”Трети Март” 24 email: dgsmuglizh@uidp-sliven.com; тел: 04321 / 23 16; 23 19

Възприемам мотивите на комисията:
Утвърдил : Заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД
/инж.Тошо Петров/
Директор на ТП ДГС Мъглиж

ПРОТОКОЛ
Днес 10.03.2022г. в 14:30 часа, в административната сграда на ТП ДГС Мъглиж, пл.„Трети
март” № 24 в гр.Мъглиж, на основание чл. 21 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-10-43/22.02.2022
год. на Директора на ТП ДГС Мъглиж, се събра Комисия, определена със Заповед № РД-1062/10.03.2023 г. на Директора на ТП ДГС Мъглиж, в следния състав:
Председател: инж. Иван Илиев Глухарев – лесовъд при ТП ДГС-Мъглиж,
Членове: Румяна Атанасова Атанасова - юрист при ТП ДГС Мъглиж
Теодора Димитрова Марова - икономист при ТП ДГС-Мъглиж
Комисията се събра в пълен състав, за да проведе процедура „Открит конкурс” с
предмет: Механизирана почвоподготовка / почистване на площта, продълбочаване на
площта – риголвач или продълбочвател - дълбочина 40-60 см., дискуване на площта – 2 пъти/
в подотдели: 252г, 252д, 252ж, 252з; Ръчна почвоподготовка /маркиране на посевни
места/ в подотдели: 252г, 252д, 252ж, 252з; Механизирано залесяване /отваряне на дупки
с багер или тракторен свредел/ в подотдели: 252г, 252д, 252ж, 252з; Садене на тополови
фиданки в дупки изкопани от багер или тракторен свредел, засипване , притъпкване и
подравняване в подотдели: 252г, 252д, 252ж, 252з; Отглеждане на едногодишни тополови
култури /дискуване и ръчно окопаване/ в подотдели: 252г, 252д, 252ж, 252з в Обект №
223201; Ръчна почвоподготовка / почистване на площта от вършината, подлеса,
храстите и къпините и събиране на пояси с ширина 1,5м., маркиране на площта,
направа на площадки с ръчни инструменти 0,6х0,4х0,15м./ в подотдели: 155в, 208л, 208м;
Залесяване с меч и колче в подотдели: 155в, 208л, 208м; Отглеждане на едногодишни
култури в подотдели: 155в, 208л, 208м в Обект № 223202; Попълване на тополови
култури /отваряне на дупки с багер или тракторен свредел, садене на тополови фиданки в
дупки изкопани от багер или тракторен свредел, засипване , притъпкване и подравняване/ в
подотдел: 256-9; Отглеждане на едногодишни тополови култури /дискуване и ръчно
окопаване/ в подотдели: 250ж, 250з, 250к, 250л в Обект № 223203; Попълване на
тригодишни култури в подотдели: 126г, 254-3; попълване на двегодишни култури в
подотдели: 125в, 125г; Отглеждане на едногодишни култури в подотдел: 126п1;
Отглеждане на тригодишни култури в подотдели: 124г, 125в, 125г в Обект № 223204 на
територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство
Мъглиж по 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, въз основа на Заповед № РД-10-43/22.02.2022 год. на Директора на ТП
ДГС Мъглиж.
Председателят на Комисията откри заседанието и обяви Заповедта на Директора на
ТП ДГС Мъглиж. На Комисията се предостави списък с кандидатите, депозирали своите
оферти за участие в конкурса до срока, определен в Заповедта на Директора, а именно :

За Обекти № № 223201 и 223203:
1.Оферта с вх.№ ЛКД-12-2/09.03.2022г., подадена от ”БРИГАДА” ЕООД гр.Павел
баня
За Обекти № № 223202 и 223204:
1.Оферта с вх.№ ЛКД-12-1/09.03.2022г., подадена от ”Жерговец” ООД, с.Ветрен.
В обявения час за провеждане на процедурата не присъстваха представители на
кандидатите, депозирали оферти за участие.
Длъжностните лица, включени в състава на 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 установи, че офертите на участниците са предоставени в непрозрачен
плик, с ненарушена цялост, поради което пристъпи към отварянето им, като констатира
следното :
За Обекти № № 223201 и 223203:
1.Оферта с вх.№ ЛКД-12-2/09.03.2022г., подадена от „БРИГАДА” ЕООД гр.Павел
баня, ЕИК 123738419, със седалище и адрес на управление: гр.Павел баня, ул. „Братан” №
24, представлявано от управителя Николай Христов.
Представените документи за допускане за участие са отразени в Приложение №1Справка за представени документи към този Протокол.
След разглеждане на представените документи и проверка на съответствието им с
изискуемите такива, Комисията единодушно РЕШИ:
ДОПУСКА кандидата до по-нататъшно участие в процедурата.
МОТИВИ: Представени са всички изискуеми документи, офертата отговаря на
изискванията.
За Обекти № № 223202 и 223204:
1.Оферта с вх.№ ЛКД-12-1/09.03.2022г., подадена от ”Жерговец” ООД с.Ветрен, ЕИК
123626975, със седалище и адрес на управление: с.Ветрен, ул. „Стадиона” №7,
представлявано от Управителя Иван Иванов Бонев.
Представените документи за допускане за участие са отразени в Приложение №1Справка за представени документи към този Протокол.
След разглеждане на представените документи и проверка на съответствието им с
изискуемите такива, Комисията единодушно РЕШИ:
ДОПУСКА кандидата до по-нататъшно участие в процедурата.
МОТИВИ: Представени са всички изискуеми документи, офертата отговаря на
изискванията.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете „Предлагана цена” на допуснатите
до участие кандидати и извърши класиране на офертите на участниците, отразени в Протокол
за класиране, неразделна част от настоящия протокол.
За Обект № 223201:
Ценовото предложение на ”Бригада” ЕООД е в размер на 16 479,99 лв. /шестнадесет
хиляди четиристотин седемдесет и девет лв. и 99 ст./ без ДДС.
В резултат на направеното ценово предложение, комисията класира:
На ПЪРВО място участник ”Бригада” ЕООД гр.Павел баня, ЕИК 123738419, с
предложена цена в размер на 16 479,99 лв. /шестнадесет хиляди четиристотин седемдесет и
девет лв. и 99 ст./ без ДДС.

За Обект № 223202:
Ценовото предложение на ”Жерговец” ООД е в размер на 1 989,66 лв. /хиляда
деветстотин осемдесет и девет лв. и 66 ст./ без ДДС.
В резултат на направеното ценово предложение, комисията класира:
На ПЪРВО място участник ”Жерговец” ООД с.Ветрен, ЕИК 123626975, с
предложена цена в размер на 1 989,66 лв. /хиляда деветстотин осемдесет и девет лв. и 66 ст./
без ДДС.
За Обект № 223203:
Ценовото предложение на ”Бригада” ЕООД е в размер на 1 961,20 лв. /хиляда
деветстотин шестдесет и един лв. и 20 ст./ без ДДС.
В резултат на направеното ценово предложение, комисията класира:
На ПЪРВО място участник ”Бригада” ЕООД гр.Павел баня, ЕИК 123738419, с
предложена цена в размер на 1 961,20 лв. /хиляда деветстотин шестдесет и един лв. и 20 ст./
без ДДС.
За Обект № 223204:
Ценовото предложение на ”Жерговец” ООД е в размер на 2 121,97 лв. /две хиляди сто
двадесет и един лв. и 97 ст./ без ДДС.
В резултат на направеното ценово предложение, комисията класира:
На ПЪРВО място участник ”Жерговец” ООД с.Ветрен, ЕИК 123626975, с
предложена цена в размер на 2 121,97 лв. /две хиляди сто двадесет и един лв. и 97 ст./ без
ДДС.
В резултат на проведения открит конкурс, комисията класира и предлага на
Директора да сключи договор с кандидатите класирани на ПЪРВО МЯСТО:
За Обект № 223201:
На ПЪРВО МЯСТО класира ”Бригада” ЕООД гр.Павел баня, ЕИК 123738419, при
предложена цена 16 479,99 лв. /шестнадесет хиляди четиристотин седемдесет и девет лв. и 99
ст./ без ДДС.
За Обект № 223202:
На ПЪРВО МЯСТО класира ”Жерговец” ООД с.Ветрен, ЕИК 123626975, при
предложена цена 1 989,66 лв. /хиляда деветстотин осемдесет и девет лв. и 66 ст./ без ДДС.
За Обект № 223203:
На ПЪРВО МЯСТО класира ”Бригада” ЕООД гр.Павел баня, ЕИК 123738419, при
предложена цена 1 961,20 лв. /хиляда деветстотин шестдесет и един лв. и 20 ст./ без ДДС.
За Обект № 223204:
На ПЪРВО МЯСТО класира ”Жерговец” ООД с.Ветрен, ЕИК 123626975, при
предложена цена 2 121,97 лв. /две хиляди сто двадесет и един лв. и 97 ст./ без ДДС.
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-10-43/22.02.2022г. на Директора на ТП ДГС Мъглиж.

Комисията приключи своята работа на 10.03.2022г., като настоящия Протокол, заедно
с цялата документация, събрана в хода на процедурата се предава на Директора на ТП ДГС
Мъглиж за утвърждаване и издаване на заповед за определяне на изпълнител за обекти №№
223201, 223202, 223203 и 223204.
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 10.03.2022г.
КОМИСИЯ :
Председател: Заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД
/инж.Иван Глухарев/
Членове:1 Заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД
/Румяна Атанасова/
2. Заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД
/Теодора Марова/

