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ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 
 

 

Утвърдил:.............../п/................. 

/и.д. Директор ДГС инж. Атанас Стойнев/ 

                                                                                            22.06.2020г. 

 

/п/ Заличени данни съгл. Общият регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679)  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   
 

От дейността на комисията, съставен на основание чл. 96-97 от ППЗОП и назначена със 

Заповед №529/10.06.2020г. на и.д. Директор на ТП „ДГС - Клисура” за отваряне, разглеждане, 

оценка и класиране на подадените оферти за процедура чрез събиране на оферти с обява по 

реда на чл.187 и следв. от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Подържане на стари минерализовани ивици, находящи се в  

териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура” – ЮЦДП, гр. Смолян с цел изпълнението на 

противопожарни мероприятия”.  
Днес, 19.06.2020г. в 10:00 часа, в административната сграда на Държавно горско стопанство - 

Клисура, адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти април” №26 на открито заседание се събра комисия, 

определена със Заповед №529/10.06.2020г. на и.д.Директор на ТП „ДГС - Клисура”, в състав: 

1.Румяна Рашева на длъжност „юрисконсулт” в ТП „ДГС-Клисура” /правоспособен юрист/ - 

Председател на комисията; 

2.Станимир Бучков на длъжност „гл. инженер” в ТП „ДГС - Клисура” - член на комисията; 

      3. Дора Цанкова на длъжност „гл. счетоводител” в ТП „ДГС- Клисура” – член на комисията; 

4. Стефка Велева на длъжност „пом. лесничей” в ТП „ДГС- Клисура” – член на комисията; 

5. Донка Атанасова на длъжност „лесничей” в ТП „ДГС- Клисура” – член на комисията, 

 

за да разгледа представените писмени обосновки за начина на образуване на ценовите 

предложения от ЕТ „ДИМИТЪР ГЪРКОВ” и „РУМЕКС“ ООД, както и да извърши класиране 

на допуснатите участници. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА: 

 

І. С Протокол от 10.06.2020г., назначената със Заповед №529/10.06.2020г. на Директора на ТП 

„ДГС - Карлово”,  комисия е установила, че на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, следва да бъде изискана 

подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовите предложения на участниците: ЕТ 

„ДИМИТЪР ГЪРКОВ” и „РУМЕКС“ ООД. 

Комисията провери и установи, че в съответствие с разпоредбата на чл.192, ал.4 от ЗОП протоколът 

е изпратен до всички участници по ел. поща както и Искането за предоставяне на писмена 

обосновка до ЕТ „ДИМИТЪР ГЪРКОВ” и „РУМЕКС“ ООД.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените писмени обосновки на участниците по реда 

на тяхното постъпване: 

  



 2 

С вх. № 2455/15.06.2020г. участникът „РУМЕКС” ООД е представил обосновка по отношение на 

предложените цени. Участникът посочва факта, че от създаването си дружеството извършва ЛКД и 

като неколкократен изпълнител на поръчката в териториалния обхват на Клисура е запознат със 

същността й. Описан е подробно начина на образуване на предложената цена – при посочени осем 

броя работници, които на ден изработват 225 л.м.  с  трудово възнаграждение 35 лева на ден и 40 лева 

на ден за лицензирания лесовъд, при заложен 1 работен ден. 

 Към изчисления разход труд са дабавени осигурителните вноски от работодателя, гориво и 

социален разход. Участникът е обосновал как с най-малки разходи на необходимите ресурси за 

осъществяване на дейността, ще я изпълнява. Комисията счита че изложените в обосновката 

обстоятелства са обективни и доказват наличието на икономичност при изпълнение на обществената 

поръчка и представената обосновка следва да бъде приета. 

 

С вх. № 2516/17.06.2020г. участникът ЕТ „ДИМИТЪР ГЪРКОВ” е представил обосновка по 

отношение на предложените цени. Участникът посочва като основна дейност на фирмата 

изпълнението на лесокултурни мероприятия и изпълнение на договорите си без констатирани 

нарушения. Наличието на собствена техника и транспорт е отразено, като фактор за намаляване на 

разходите и формирането на по-благоприятна предложена цена. Посочени са шест броя работници, 

които на ден изработват 100 л.м.  при трудово възнаграждение 30 лева на ден и разходи за шофьор-

техник лесовъд – 40 лева, при заложени 3 работни дни. 

В обосновката си участникът е описал ценообразуването на разходи за материали, разходи за труд, 

разходи за персонал, разходи за държавно обществено осигуряване, разходи за транспорт и други 

разходи и печалба.  

Комисията счита че изложените в обосновката обстоятелства са обективни и доказват наличието 

на икономичност при изпълнение на обществената поръчка и представената обосновка следва да бъде 

приета. 

 

II. Комисията пристъпи към класиране по критерия за възлагане по чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП на 

допуснатите участници, а именно: ЕТ „ДИМИТЪР ГЪРКОВ”, и „РУМЕКС“ ООД, „Ибър-СТ” 

ЕООД и „Еко-Хрисин” ЕООД 

 

Комисията класира участниците както следва:   

  

         I – во място  - ЕТ „ДИМИТЪР ГЪРКОВ” с предложена  обща цена за извършване на услугата в 

размер от  980,00 лв. (деветстотин и осемдесет лева),без включен ДДС.  

         I – во място  - „РУМЕКС“ ООД с предложена  обща цена за извършване на услугата в размер от 

980,00 лв. (деветстотин и осемдесет лева), без включен ДДС. 

         II – ро място  „Еко-Хрисин” ЕООД с предложена  обща цена за извършване на услугата в 

размер от 2403,06 лв. (две хиляди и четиристотин и три лева и шест стотинки), без включен ДДС. 

        III – то място - „Ибър-СТ” ЕООД с предложена  обща цена за извършване на услугата в размер 

от 2700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева), без включен ДДС. 

 

 

 

           Комисията констатира равни ценови предложения на двама от участниците, а именно ЕТ 

„ДИМИТЪР ГЪРКОВ” и „РУМЕКС“ ООД, тъй като не може да се направи класиране съгласно 

правилото на чл. 58, ал. 2 ППЗОП, то комисията е длъжна да проведе публично жребий за 

определянето на изпълнител между класираните на първо място оферти. Заседание на 

комисията на основание чл. 58, ал. 3 ППЗОП ще се проведен на 29.06.2020г. от 10:00ч. в 
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административната сграда на ТП „ДГС-КЛИСУРА”, находяща се в гр. Клисура, ул. „20-ти 

април” № 26. 

 

        Настоящият протокол и цялата документация, събрана в хода на процедурата се предава на 

Директора на ТП „ДГС-Карлово” за утвърждаване на основание чл.192 ал.4 от ЗОП. След 

утвърждаването му, настоящият протокол следва да бъде изпратен на участниците, както и да се 

публикува в профила на купувача в същия ден. 

  

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

 1................/п/............... /Румяна Рашева / 

 

 

 

2.............../п/................. / Станимир Бучков/         3....................../п/................ / Дора Цанкова/                     

 

 

 

4………/п/…………/Стефка Велева/                   5……………/п/………/Донка Атанасова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/п/ Заличени данни съгл. Общият регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679)  

 

 

 

 


