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                                                    УТВЪРДИЛ на 25.11.2019 г.       

       ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОСТИ”:      ***  - /П/     

                           инж. *** 

 

ПРОТОКОЛ 

 
Днес, 25.11.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на ТП 

„ДГС Кости”, във връзка със Заповед № РД-10-148/08.11.2019 г. и в изпълнение на Заповед № 

РД-10-159/25.11.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Кости“, Комисия в състав: 

Председател: инж. *** – зам.-директор на ТП „ДГС Кости“; 

Членове: 1. *** – гл. счетоводител на ТП „ДГС Кости”; 

                 2. инж. *** – лесничей в ТП „ДГС Кости”; 

                 3. инж. *** – лесничей в ТП „ДГС Кости”; 

                 4. *** – правоспособен юрист, 

се събра, ЗА ДА ПРОВЕДЕ открит конкурс с предмет: „Добив на дървесина – сеч, 

извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с  № 

2002 (отдели, подотдели - 11:и, с, п), № 2005 (отдели, подотдели – 42:г, е), № 2012 (отдели, 

подотдели -  112:г, д, л; 114:в; 115:ж; 116:ж), № 2013 (отдели, подотдели – 117:а, б, г, л, м, н, о; 

118:а) и № 2015 (отдели, подотдели – 85:д; 87:г, к; 134:ж, и, к, т) от ЛФ-2020 г., находящи се в 

горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“. 

След направеното извлечение от регистъра се установи, че няма подадени оферти за 

участие в открития конкурс. 

Комисията предлага на Възложителя да издаде заповед за прекратяване на 

настоящият открит конкурс. 

Настоящият протокол се изготви и представи ведно с цялата документация от конкурса на 

Директора за утвърждаване на 25.11.2019 г. 

Комисия: 

Председател: инж. *** - /П/ - не се чете 

Членове: 1. *** - /П/  – не се чете                       2. инж. *** - /П/  – не се чете 

                 3. инж. *** - /П/  – не се чете              4. *** - /П/  – не се чете 

 

 

Получил на 25.11.2019 г. 

 

 
*** - Навсякъде в текста означава „заличени лични данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД и 

Регламент (ЕС)  2016/679“ 


