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Утвърждавам на дата 15.09.2020 г.
Директор
ТП ДГС Котел
инж. Ивайло Русев
………/п/,/п/*.……….
ПРОТОКОЛ
съставен на основание глава II, раздел II от Наредбата 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
Днес, 15.09.2020 г., се събра комисия, определена със Заповед № РД-10-338/ 15.09.2020г. на Директора
на ТП "ДГС Котел", в състав:
Председател
1) Джахит Мустафа Кобак
Членове
2) Ванина Събева Кръстева
3) Илияна Сергеева Методиева
4) Иван Янакиев Апостолов
5) Елена Анастасова Янкова
за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие на участниците от 10,00 ч. в
административната сграда на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП „ДГС Котел” в гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” №
57, в ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на добив– сеч и извоз на дървесина до временен склад в горски
територии- държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Котел” от обект № 82
от КЛФ 2020, включващ отдели/подотдели: 113 б, г, 121 г, 146 а, 159 б, 161 и, дървесни видове: бк, яв,
гбр, бб, здб, чб, количество: 1513 пл.м3, начална цена: 40385 ( четиридесет хиляди триста осемдесет и
пет лева) лв. без ДДС, гаранция за участие: 2019 (две хиляди и деветнадесет лева) и срок за изпълнение:
31.12.2020 г.
Присъстваха всички членове на комисията. Обяви се, че са валидни разпоредбите на НАРЕДБАТА
относно подготовката и провеждането на конкурса.
Служител от деловодството на Възложителя представи на Председателя на Комисията извлечение от
входящ регистър на постъпилите оферти. В срока, определен за получаване на оферти за участие няма
постъпили оферти.
Заключение на комисията
Комисията предлага на Директора на ТП "ДГС Котел", да издаде Заповед за прекратяване на открития
конкурс на основание чл. 23, ал. 1 т. 2 , във връзка с чл. 24, ал. 1, т.1 от Наредбата.
На основание чл. 22, ал. 19 от Наредбата, комисията предава настоящия протокол в едно с цялата
документация, събрана в хода на провеждане на процедурата на Възложителя за утвърждаване на
15.09.2020 г. в 10:10 ч.
Протоколът на комисията да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Котел” и „ЮИДП” ДП
Сливен по реда на чл. 9 „б”, ал. 1, т. 4 от „Наредбата”.
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