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                                                                                                      Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679 

 

                                                                            Утвърдил:  

                                                                                                          Директор ДГС:..................... 

                                                                                                     /инж. М.Татарджийска/ 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

Днес,  22.12.2022 год., на основание чл.22, ал.1-ал.20, във връзка с чл.10, ал.1, т. 6,7, 9 и 10 от 

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 

и Заповед № РД 10-402/ 22.12.2022 год.год. на Директора на ТП ДГС Казанлък за назначаване 

на комисия която да провери редовността и съответствието на получените оферти за участие в 

открит конкурс за възлагане на услуга с предмет: „Механизирани дейности – почистване 

площи , почвоподготовка , залесяване, попълване и отглеждане  тополови култури “ в 

Обект № 12-23-202, в района на ТП ДГС Казанлък, в състав:  

       

Основни членове 

                 1. Председател - инж.Тошо Петров –инженер лесовъд ТП ДГС Казанлък 

                            2.Адвокат Румяна Атанасова – правоспособен юрист 

                            3. Полина Астарджиева – икономист ТП ДГС Казанлък 

                 

Присъстваха всички членове на комисията.  

 

Съгласно регистъра на постъпилите оферти за участие в тръжни процедури, са подадени 

оферти от следните участници:  

1. Оферта с вх. № ПО -05-49, получена в 15.39 часа на  21.12.2022 г. от  „БРИГАДА“ 

ЕООД гр.Павел Баня, със седалище и адрес на управление: град Павел баня,ул. 

„Братан“ №24 , представлявано от управителя Николай Христов Христов. 

 

На заседанието  на комисията не    присъства  представител на единствения участник в 

процедурата. 

Председателят на комисията откри заседанието и обяви заповедта на Директора на ТП 

ДГС Казанлък за провеждането на процедурата. 

Длъжностните лица, включени в 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, след което отвориха и разгледаха получената оферта   и  констатираха следното: 

 

             1.Оферта с вх. № ПО -05-49 от „БРИГАДА „ ЕООД  с ЕИК  - 123738419 

               Комисията установи, че офертата е представена в запечатан и непрозрачен плик. След 

отварянето й, Комисията разгледа документите и отрази съдържанието им в Приложение № 1 

към този протокол.  

След разглеждане на представените документи и проверка на съответствието им с 

изискванията на Възложителя, съгласно Условията на процедурата, които са неразделна част от 

Заповедта за откриването й, Комисията РЕШИ:  

            

             ДОПУСКА  до по-нататъшно участие, а именно до отваряне на ценовото 

предложение, следните участници : 

               „БРИГАДА“ ЕООД  с ЕИК  - 123738419 
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             Мотиви: Участникът е представил всички изискуеми документи които след проверка 

удостоверяват, че  отговаря на изискванията на Възложителя.. 

 

След извършване на горните действия, Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане 

на  ценовото предложение на допуснатия участник. 

           Направеното ценово предложение от участника е посочено  в Приложение  № 1 

към настоящия протокол. Учъстникът е предложил цена, която е по-ниска от прогнозната 

стойност за обекта, както следва: 

Участник Предложена  

цена общо 

Класиране 

              №1 

„БРИГАДА“ ЕООД 
22 995,00 лв I-во място 

  

Въз основа на обявеният Критерий за класиране на офертите „най-ниска цена“ Комисията 

извърши следното класиране на офертите в открит конкурс за възлагане на услуга с предмет:: 

„Механизирани дейности – почистване площи , почвоподготовка , залесяване , попълване 

и отглеждане на тополови култури “ в Обект № 12-23-202,  в района на ТП ДГС Казанлък: 

 

I-ВО МЯСТО: Участник „БРИГАДА“ ЕООД гр. Павел Баня, със седалище и адрес на 

управление: град Павел баня, ул. „Братан“ №24 , представлявано от управителя Николай 

Христов Христов, с предложена цена в размер на 22 995.00 (двадесет и две хиляди деветстотин 

деветдесет и пет) лева без ДДС; 

 

Комисията предлага на Възложителя – Директора на ТП ДГС Казанлък да определи за 

изпълнител и да сключи договор с предмет: „Механизирани дейности – почистване площи , 

почвоподготовка , залесяване , попълване и отглеждане на тополови култури “ в Обект № 12-

23-202,  в района на ТП ДГС Казанлък, с участника класиран на първо място: „„БРИГАДА“ 

ЕООД гр. Павел Баня, със седалище и адрес на управление: град Павел баня, ул. „Братан“ №24 , 

представлявано от управителя Николай Христов Христов  

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-10-402/22.12.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Казанлък“. 

 Комисията приключи своята работа на 23.12.2022г., като настоящия Протокол, заедно с цялата 

документация, събрана в хода на процедурата се предава на Директора на ТП „ДГС Казанлък“ 

за  утвърждаване  и  издаване  на заповед  за  определяне  на  изпълнител  за  обект № 12-23-

202. 

 

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). 

 

Комисия:  

                                  Председател:  Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679 

                                                    /инж.Т. Петров/  

               
                   

                                  

Членове :  2 Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679                            3 Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679                 

                           / Р.Атанасова /                                                               / П.Астарджиева /  
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