
 

 

      МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР.СЛИВЕН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” гр.Карнобат 

8400 гр. Карнобат, тел/факс: 0559/2-21-59, e-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com 

                             

 

                                                                   

                  УТВЪРДИЛ, 

                                                                  ДИРЕКТОР ТП „ДГС  Карнобат”: ......................*п........................... 
                                                                                                                                         (инж. Светлин Водев) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

            За разглеждане и оценяване на представените оферти за участие в търг с тайно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен,  на територията на ТП „ДГС Карнобат”, открит със Заповед № 

РД-10- 179/03.06.2019 г. на директора на ТП „ДГС Карнобат” по реда на Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост „Наредбата”.  

  

Днес, 19.06.2019 г., в 10,00 часа, във връзка със Заповед № РД-10-202/19.06.2019 година на 

директора на ТП  „ДГС Карнобат”  и на основание чл. 61, ал. 14 от Наредбата се събра Комисия в състав, 

която изготви настоящия протокол: 

 

Председател: инж.Христо Илиев– зам. директор на ТП „ДГС Карнобат; 

          и членове: 1. Станка Банчева – гл.счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”; 

                 2. Наталия Недева-юрисконсулт при ТП ”ДГС Карнобат”; 

                               

        Комисията  ПРОВЕРИ дали има подадени заявления за участие в търг с тайно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен, на територията на ТП „ДГС Карнобат”, включена в Обект № 

1903, отд.6р; 8б; 8е. 

              След направената справка от регистъра, се установи, че до крайния срок за подаване на оферти за 

участие в процедурата – не е подадено нито едно заявление.  

         Във връзка с направената констатация и на основание чл.64, ал.1, т.1 от Наредбата за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  Комисията  предлага на Директора на ТП „ДГС 

Карнобат” да издаде заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен, включена в от Обект № 1903, отд.6р; 8б; 8е с прогнозно количество от 400,00 пл. куб.м.,  с 

мотива, че не е подадено нито едно заявление за участие. 

 

Комисията завърши своята работа и след като изготви и подписа настоящия протокол в един 

екземпляр, го представи на директора за утвърждаване на 19.06.2019 г. в 10,15 ч. 

Протоколът следва да се публикува в сайта на „ЮИДП” ДП – Сливен. 

К О М И С И Я: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..............*п.................. 
                      (инж. Христо Илиев) 

 

                                               Членове: 

 

 

1. ..........*п ................................     2. .............*п..............................                                 
     (Станка Банчева)                                                           (Наталия Недева)         

 

(*п)  Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно чл.2 от ЗЗЛД 


