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ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 
 

 

Утвърдил:.............../П/.................. 

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

                                                                                            29.06.2020г. 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 3 
 

От дейността на комисията, съставен на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП и назначена 

със Заповед №529/10.06.2020г. на и.д. Директор на ТП „ДГС - Клисура” за провеждане на 

публичен жребий 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, 29.06.2020г. 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 проведе публично жребий за определяне на изпълнител между участниците с равни ценови 

предложения - ЕТ „ДИМИТЪР ГЪРКОВ” и „РУМЕКС“ ООД. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА: 

 

       С Протокол от 19.06.2020г., назначената със Заповед №529/10.06.2020г. на Директора на ТП 

„ДГС - Клисура”, комисията констатира равни ценови предложения на двама от 

участниците, а именно ЕТ „ДИМИТЪР ГЪРКОВ” и „РУМЕКС“ ООД с предложени цени за 

извършване на услугата в размер от 980,00 лв. (деветстотин и осемдесет лева), без включен 

ДДС, 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.  

 

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

протоколът и уведомлението са изпратени до всички участници по ел. поща и са публикувани в 

„Профил на купувача” в досието на поръчката.  

 

 На публичното заседание на комисията НЕ присъстваха представители на участниците. 

 

Председателят на комисията откри заседанието и обяви мотивите на комисията за 

провеждане на публичен жребий. Пристъпи се към теглене на жребий. 
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Тегленето на жребия 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”, се проведе по 

следния начин: На два бели празни листа са написани имената на участниците (ЕТ „ДИМИТЪР 

ГЪРКОВ” и „РУМЕКС“ ООД). Листите са сгънати и затворени и поставени в отделни пликове, 

така че да не се вижда името на участника. Пликовете се поставиха в кутия. Председателят на 

комисията обяви, че първият изтеглен плик, респективно участник, ще бъде класиран на първо 

място. Вторият изтеглен плик, респективно участник, ще бъде класиран на второ място. Жребият 

бе изтеглен от Румяна Рашева – юрисконсулт. На първия изтеглен лист беше написано - ЕТ 

„ДИМИТЪР ГЪРКОВ”. Върху листа под наименованието на участника се написа „1-во място”. 

Отвори се вторият плик, на листа беше написано  - „РУМЕКС“ ООД. Върху листа под 

наименованието на участника, се написа „2-ро място”. 

  

   Резултатите от публичното теглене на жребий и от крайното класиране са: 

 

           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.  

         II – ро място  - „РУМЕКС“ ООД с предложена  обща цена за извършване на услугата в 

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

 

     Въз основа на извършените от комисията действия, подробно описани в настоящия Протокол, 

същата предлага на възложителя да вземе решение за определяне на изпълнител с класирания на 

първо място участник. 

 

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

Директора на ТП „ДГС-Клисура” 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 на съгл. Общият регламент за защита на личните данни (Регламент 

(ЕС) 2016/679) 


