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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 

                           
 

  гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А                    телефон  044 /62 27 42                            факс 044/ 66 25 28 
 

Вх. №ПО-06-272/28.06.2021 г.                                                    УТВЪРДИЛ…………/п/…………… 

ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СЛИВЕН” 

/инж. Кр. Якимов/ 

 

УТВЪРЖДАВАМ НА ДАТА 28.06.2021 г. 

 
ПРОТОКОЛ(препис) 

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

действително добити количества дървесина по сортименти от годишен план за ползване на дървесина от 

горите на територията на ТП „ДГС Сливен”, открит със Заповед № ПО–06-252/09.06.2021 г. на Директора 
на ТП „ДГС Сливен” по реда на „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” (изм.и доп. в ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.), наричана за краткост „Наредбата”.     

 
                                                                                                           пр. основание чл. 61, ал. 14 от Наредбата 

 
Днес 25.06.2021 г. в ТП „ДГС Сливен” комисия, назначена със Заповед № ПО-06-271/25.06.2021 г. на 

директора на ТП „ДГС Сливен” в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Красияким Якимов – Зам. Директор „Дърводобив” при ТП „ДГС Сливен” 
ЧЛЕНОВЕ: 1.инж. Диана Михалкова – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

2. инж. Венета Тодорова  – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

3. Добромира Митева – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен” 
4. Соня Колева  – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

 

се събра на заседание в 14:00 часа в административната сграда на ТП на ДГС Сливен за разглеждане на 

постъпилите оферти за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на действително добити 
количества дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, добита по БДС и 

извозена до временен горски склад от следния обект: 

Обект № 21-05 (отд. 7 „г”/; при прогнозно количество дървесина: 20,34 пл.куб.м., прогнозна стойност: 
1 927,40 /хиляда деветстотин двадесет и седем лева и четиридесет стотинки/ без ДДС; срок за 

изпълнение 30.07.2021 г. 

Служител от деловодството на продавача представи на председателя на комисията Извлечението от 

регистъра на офертите /предложения/, от който е видно, че до датата за подаване на оферти за участие 
такива не са постъпили.  

С оглед горепосочените констатации комисията предлага на Продавача да прекрати процедурата на 

основание чл. 64, ал.1, т.1 от Наредбата, не е подадено нито едно заявление за участие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
С това публичната работа на комисията приключи и се пристъпи към изготвяне на настоящия протокол, 

който се състави и подписа в два еднообразни екземпляра. Комисията завърши своята работа след като 

обобщи резултатите предава цялата документация на Продавача за утвърждаване на 28.06.2021 г.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....../п/.................                                    

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ....../п/.................                                                                                   
                                                                                         

                   2. ....../п/.................                                                                                               

                                                                                        
                   3. ....../п/.................                                    

        
                   4. ....../п/.................   
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679)                                  


