
 
 

                                     Утвърдил   на  11.11.2021 г.: 

                                                                                                                                      Директор ТП ДГС Стара Загора:  * заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679                                                                                                                            

     /инж. Иван  Чергеланов/ 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   №1  

 

           Днес,  11.11.2021 г. от  11:00 ч.   в административната сграда на  ТП ДГС Стара Загора, на ул. „12-ти пехотен полк“ №22 гр. Стара Загора, 
на основание  Заповед № РД-10-556/11.11.2021 г. на Директора на ТП ‚ДГС Стара Загора“,  се събра Комисия  в  следния  състав : 

1.инж.Иван Георгиев Гагов   -  инженер-лесовъд  при  ТП ДГС Стара Загора 

2.адв.Румяна  Атанасова Атанасова  - юрист   при  ТП  ДГС Стара Загора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Мария Ганчева Павлова - икономист   при  ТП  ДГС Стара Загора 

           Комисията  се  събра  в  пълен  състав, за да проведе процедура   „открит  конкурс“  за възлагане на  услугата „сеч, извоз, разкройване, 

рампиране в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина на  тир станция“ от държавни горски територии, в териториалният 
обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора, възложена 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,  от  обект №215109. 

 
 След като се запозна със съдържанието на извлечението от Регистъра на постъпилите оферти в ТП ДГС Стара Загора , Комисията установи, 

че до  крайния срок за  получаване   на офертите  - 17:00 ч.  на  10.11.2021 г.  няма постъпили оферти за участие в процедурата.   

 

Заключение на комисията 

 

Поради горното и във връзка с т.1, от Раздел VI-ти от Условията за участие в процедурата, комисията предлага на Директора на ТП „ДГС 
Стара Загора“ да издаде Заповед за прекратяване на процедурата за обект №215109. 

 
  

Настоящият Протокол е изготвен на основание чл.22, ал.19 от  Наредба 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, в сроковете, съгласно  
Заповед № РД-10-556/11.11.2021 г. на Директора на ТП „ДГС Стара Загора“. 

 

   Комисията приключи своята работа на 11.11.2021 г., като настоящия Протокол се  предава  на  Директора  на  ТП „ДГС Стара Загора“   за  
утвърждаване  и  издаване  на заповед  за  прекратяване на процедурата за определяне  на  изпълнител  за  обект № 215109. 

 

Заб. *** С публикуването на Протокола се приема, че заинтересованите  лица  и  участниците  в  процедурата  са уведомени  относно 
отразените в  документа  обстоятелства (съгл. чл.9б, ал.5 от Наредбата). 

 

Настоящият  протокол  е  изготвен  на  11.11.2021г.   

   

  Комисия: 

 
                                                     1. инж.Иван Георгиев Гагов   * заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679 

   2. адв.Румяна   Атанасова Атанасова * заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679 

   3. Мария Ганчева Павлова   * заличено на осн. Регл. (ЕС) 2016/679                   


