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П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 01/12.01.2021 г. 
 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 2/12.01.2021 г., за разглеждане, 
оценяване и класиране на кандидатите в открит конкурс с предмет: „Почвоподготовка 
– 2 дка, залесяване на горски култури– 2 дка, попълване на горски култури – 
60,6 дка, отглеждане на горски култури – 224 дка“, включени в Обект № 1 в 
териториалния обхват на дейност на  ТП ДГС Панагюрище, открит със заповед № 
224/22.12.2020 г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище.     

Днес, 12.01.2021 год., комисия назначена със заповед № 2/12.01.2021 г. на 
Директора на ТП ДГС  Панагюрище  в състав:            
            Председател : 
                      инж. Йорданка Бачкова – зам. директор на ТП ДГС  Панагюрище; 
            Членове: 

    1. Елена Сиракова – финансов контрольор, икономист в ТП ДГС  Панагюрище 
                     2. Калина Георгиева – юрисконсулт при ТП ДГС Панагюрище 
се събра на заседание в 10,30 часа в административната сграда на ТП ДГС Панагюрище, за 
да проведе открит конкурс за възлагане на услуга: „Почвоподготовка – 2 дка, 
залесяване на горски култури– 2 дка, попълване на горски култури – 60,6 дка, 
отглеждане на горски култури – 224 дка“, включени в Обект № 1  в териториалния 
обхват на дейност на  ТП ДГС Панагюрище. 

На основание чл. 22, ал. 1 от Наредбата след получаване на списъка с участниците и 
представените оферти комисията започна своята работа.  

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации, съгласно 
разпоредбите на чл. 21, ал. 6 от Наредбата. 

На проведения открит конкурс не присъстваха представители на участниците. 
Депозирани са два броя оферти според регистъра на офертите, приложен към 

документацията, както следва по реда на подадените документи: 
1. ЕТ „Димитър Гърков“  – вх. № 34/11.01.2021 г. 
2. „Ибър - СТ“ ЕООД – вх. № 41/11.01.2021 г. 

 
             І. ПЪРВИ ЕТАП – ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ОТ 
УЧАСТНИЦИТЕ.     
      

В депозирания плик на участника  ЕТ„ Димитър  Гърков“ се съдържат 
следните документи за Обект № 1: Няма  подадени документи  за  участие – 
съдържат  се 6 бр.  бели  листа, формат А4, без  съдържание  върху  тях. 

 
След извършена проверка на постъпилите до 16:00 часа на 11.01.2021 г. по сметката 

на ТП ДГС Панагюрище гаранции за участие, се установи, че участникът ЕТ „Димитър 
Гърков“ не  е внесъл гаранция за  участие.  

 
На основание т.3 от частта „Основания за отстраняване на участниците в 

процедурата“ от Раздел VI от  утвърдената Документация  и на основание  чл. 22  ал. 4 т. 3 
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от НУРВИДГТ, комисията отстранява участникът ЕТ „Димитър Гърков“, тъй като 
същият е представил  оферта,  която не  отговаря  на предварително  обявените  условия  
на  Възложителя. 
 

В депозирания плик на участника „Ибър - СТ“ ЕООД се съдържат 
следните документи за Обект № 1: 

1. Заявление за участие по образец – Приложение № 1.  
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата – 

Приложение № 2.  
3. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, буква „и“ от Наредбата – Приложение № 3. 
4. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” – Приложение 

№ 4.  
След прегледа на изискуемите документи участникът се допуска до отваряне на 

ценовата оферта за Обект с № 1. 
 

ІІ. ВТОРИ ЕТАП – ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”:  
 

„Ибър - СТ“ ЕООД  
Участникът предлага цена на стойност: 30 381,73 лева /тридесет хиляди триста 

осемдесет и един  лев и седемдесет и  три  стотинки/без ДДС. 
 

ТРЕТИ ЕТАП – РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ, ОЦЕНКА И 
КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 
След разглеждане на ценовите предложения, комисията класира участниците за 

Обект № 1: 
На първо място - „Ибър - СТ“ ЕООД – единствен допуснат участник. 
На второ място – няма. 
 
Настоящият протокол, съставен на 12.01.2021 г., и цялата документация събрана в 

хода на провеждането на конкурса се предава за утвърждаване на директора на ТП ДГС 
Панагюрище. 

 
 
 
 

 
КОМИСИЯ: 

Председател : .............................................      
                     /инж. Йорданка Бачкова/ 
 

       Членове : 1.................................. 
                                                                                               /Елена Сиракова / 
 
                                                                            2.......................................    
                                                                                                /Калина Георгиева/ 
                            

 
 
* На лице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

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

 


