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УТВЪРДИЛ:................/п/*................... 

на дата: 17.02.2021г. 

Директор: инж. Красимир Каменов 

 

 

 

П Р О Т О К О Л №2 

 

 

На комисия, назначена със Заповед № I-57/12.02.2021 г. на Директора на ТП „ДГС - 

Пловдив” на основание чл. 21, във връзка с 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 – наричана по-долу за краткост 

„Наредбата”, във връзка със Заповед № 1/04.01.2021 г. на ЮЦДП гр. Смолян и Заповед № I-

43/26.01.2021 г. на Директора на ТП „ДГС - Пловдив” за откриване на настоящата процедура, се 

събра на редовно публично заседание, за да проведе процедура за възлагане на лесокултурни 

дейности в горски територии – държавна собственост, по реда на горецитираната наредба, а 

именно: открит конкурс, с предмет: „Oтглеждане и кастрене на четири и петгодишни 

тополови култури" в отдел 162, подотдел „б” и „в“, включени в Обект № 2 част от ЛКД за 2021 

г., разположен в горски територии – държавна собственост, в район на дейност на „Държавно 

горско стопанство - Пловдив” към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр. Смолян”. 

Основанието за провеждане на процедурата е чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т.10, 14 и ал. 3, 

като откритият конкурс се провежда по реда на чл. 15 – чл. 24, чл. 31 и чл. 32 от наредбата и 

съгласно утвърдена спецификация от директора на ЮЦДП гр. Смолян. 

 

Комисията е в редовен състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шабан Мюмюн – лесничей при ТП „ДГС – Пловдив“; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Яна Делчева – юрисконсулт при ТП „ДГС – Пловдив“; 

2. Бистра Рангелова – оперативен счетоводител при ТП „ДГС – Пловдив“; 

 

И С РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Вели Велият – лесничей при ТП „ДГС – Пловдив“; 

2. Елена Михайлова – оперативен счетоводител при ТП „ДГС – Пловдив“. 

 

На заседанието, присъстват всички редовни членове на комисията. При откриването на 

конкурса се поясни, че са валидни разпоредбите на ЗГ, Наредбата и други подзаконови 

нормативни актове, които уреждат възлагане на изпълнението на дейности в горски територии – 
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държавна собственост. Процедурата е открита и публикувана по начин, ред и в законовия срок, 

съгласно чл. 14, ал. 1 от наредбата. 

 От направените изчисления на назначената комисия, касаещи представените ценови 

предложения на участниците се установява, че участникът „Румекс“ ООД е представил ценово 

предложение, което е с 31,66% по – благоприятно от средната стойност на ценовите предложения 

на всички допуснати участници в процедурата. В тази връзка с Протокол №1/12.02.2020г. и на 

основание чл.22, ал.10 от Наредбата е даден срок на участника „Румекс“ ООД да представи 

подробна писмена обосновка на предложената от него цена за изпълнение на обекта. 

 Комисията продължи своята работа по разглеждането на постъпилата писмена обосновка.

 Комисията установи, че от участника е представена обосновка, както следва: 

-  Обосновка на посочена цена от участника „РУМЕКС“ ООД,  с вх. № 736/15.02.2021г. 

Комисията прецени, че обосновката е представена в определения в разпоредбата на чл. 22, 

ал. 10 от Наредбата 2-дневен срок от получаване на искането. 

Комисията пристъпи към разглеждането на представената от участника  „РУМЕКС“  ООД 

обосновка. 

КОМИСИЯТА РЕШИ: Приема представената от РУМЕКС” ООД обосновка и допуска 

участника с направеното от него ценово предложение до класиране. 

 

Възложителят е определил начална обща цена за изпълнение на поръчката (дейностите) в 

обекта в размер до 12 659,85 лева (дванадесет хиляди шестстотин петдесет и девет и осемдесет 

и пет стотинки), без включен ДДС. 

 Участник „ГЕЯ - АКВА“ ЕООД предлага обща цена за изпълнение на лесокултурните 

дейностите в обект № 2 в размер на 11 200,00 лева (единадесет хиляди и двеста лева и нула 

стотинки), без включен ДДС. 

Участник „РУМЕКС“ ООД предлага обща цена за изпълнение на лесокултурните 

дейностите в обект № 2 в размер на 6 050,00 лева (шест хиляди и петдесет лева и нула 

стотинки), без включен ДДС. 

Участник „ИНЕРТПРОДУКТ“ - АБГ“ ООД предлага обща цена за изпълнение на 

лесокултурните дейностите в обект № 2 в размер на 9 310,00 лева (девет хиляди триста и десет 

лева и нула стотинки), без включен ДДС. 

Критерият за оценка на офертите е съгласно чл. 15а, ал. 1, т. 1 от наредбата и т. 13.1. от 

конкурсните условия, а именно: най-ниска крайна цена общо за обекта, без включен ДДС. 

Ценовите предложения на участниците са представени в съответствие изискванията на 

възложителя. 

Предвид горепосоченото, комисията направи следното класиране: „Oтглеждане и 

кастрене на четири и петгодишни тополови култури" в отдел 162, подотдел „б” и „в“, 

включени в Обект № 2 част от ЛКД за 2021 г., разположен в горски територии – държавна 

собственост, в район на дейност на „Държавно горско стопанство - Пловдив” към 

„Южноцентрално държавно предприятие“ – гр. Смолян”. 

На първо място класира: 

„РУМЕКС” ООД, с ЕИК: 112630926, с обща предложена цена за изпълнение на 

лесокултурните дейности „Oтглеждане и кастрене на четири и петгодишни тополови 

култури" в отдел 162, подотдел „б” и „в“, включени в Обект № 2 част от ЛКД за 2021 г., в 

размер на  6 050,00 лева (шест хиляди и петдесет лева и нула стотинки), без включен ДДС. 

На второ място класира: 

„ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ” ООД, с ЕИК: 115041395, с обща предложена цена за 

изпълнение на лесокултурните дейности „Oтглеждане и кастрене на четири и петгодишни 
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тополови култури" в отдел 162, подотдел „б” и „в“, включени в Обект № 2 част от ЛКД за 2021 

г., в размер на 9 310,00 лева (девет хиляди триста и десет лева и нула стотинки), без включен 

ДДС. 

Работата на комисията приключи в 10:30 часа на 17.02.2021 г., съгласно определения срок за 

работа на комисията по Заповед № I-57/12.02.2021 г. на директора на ТП „ДГС - Пловдив”. 

Настоящият протокол се състави в един (1) екземпляр, в изпълнение на правното предписание на 

чл. 22, ал. 19 от Наредбата и се състои от 3 (три) страници, като се подписа от членовете на 

комисията. 

Няма член на комисията, които да е изразил особено мнение. 

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 6 от Наредбата в 5-дневен срок от влизане в сила на 

Заповедта на Директора за определяне на изпълнител за обекта, а когато издадената заповед 

съдържа разпореждане за предварителното й изпълнение, по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, определения изпълнител следва да представи на 

възложителя документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата.   

Комисия: 

1.  Шабан Мюмюн ………/п/*………........ 

Лесничей при ТП „ДГС – Пловдив“ 

 

2. Яна Делчева …………/п/*…………... 

Юрисконсулт при ТП „ДГС – Пловдив“ 

 

3. Бистра Рангелова …………/п/*………........ 

 Оперативен счетоводител при ТП „ДГС Пловдив“ 

 

 

 *Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


