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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”  
8970 гр. Котел, обл. Сливен, ул. „Проф. Павлов” № 57, тел. 0453 42373, факс:0453 42920, e-mail:dgskotel@uidp-sliven.com 

 

Вх. № ОД-03-206 

гр. Котел, 15.12.2021 г. 

 

Утвърждавам на дата 15.12.2021 г. 
              /п/,/п/* 

*заличени обстоятелства,  

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 

          и чл. 2 от ЗЗЛД 

ИНЖ. РОСИЦА НЕДКОВА 

ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНО 

ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО 

ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ“ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 1 

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 – за краткост наричана: 

„Наредбата“ 

Днес, 15.12.2021 г. в 10:00 ч. в административната сграда на „ЮИДП” ДП Сливен, ТП 

„ДГС Котел” в гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 57, се събра комисия, определена със 

Заповед № РД-10-484/ 15.12.2021г. на Директора на ТП "ДГС Котел", в състав: 

Председател: инж. Христин Кючуков- технолог в ТП „ДГС Котел”;  

Членове:  

1. Мария Грунова– юрисконсулт в ТП „ДГС Котел”; 

2. Иванка Тинева- главен счетоводител в ТП „ДГС Котел“; 

3. Иван Апостолов- лесничей в ТП „ДГС Котел”; 

4. инж. Илияна Методиева- лесничей в ТП „ДГС Котел”; 

пр. основание чл. 22, ал. 19 от „Наредбата“, 

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура 

№ 5841- 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 КЛФ 2021 от условно обособени обекти, както следва: 

- Обект № 3, отд./подотд. 274 „в“, „о1“, „с1“ дърв.вид: трп, цр, количество: 816 пл.м3, 

начална цена: 25468 (двадесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и осем лева) лв. без 

включен ДДС, гаранция за участие: 1273 (хиляда двеста седемдесет и три лева) лв., срок за 

изпълнение: 31.12.2022 г.; 

- Обект № 4, отд./подотд. 221 „а“, 222 „а“, „г“, „ж“ 226 „а“, дърв.вид: бб, здгл, чб, бк, 

гбр, количество: 1203 пл.м3, начална цена: 38121 (тридесет и осем хиляди сто двадесет и 

един лева) лв. без включен ДДС, гаранция за участие: 1906 (хиляда деветстотин и шест 

лева) лв., срок за изпълнение: 31.12.2022 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 регистъра на офертите. 

В срока, определен за получаване на оферти за участие не са постъпили оферти за 

обекти № 3/22 и № 4/22. 
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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, тъй като не е подадена нито една оферта за обекти № 3/22 и 4/22. 

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 15.12.2021 г. в 10:15 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”. 

 

КОМИСИЯ:  

                                                      /п/*                                                                                                                                

1) инж. Христин Кючуков ……………… 

                                         /п/*                                                                                                                                

          2) Мария Грунова………………. 

                                        /п/*                                                                                                                                

3) Иванка Тинева………………. 

                                         /п/*                                                                                                                                

         4) Иван Апостолов………………. 

                                        /п/*                                                                                                                                

5) инж. Илияна Методиева………………. 

 
*заличено обстоятелство, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД 

 , съгласно Регламент(ЕС) 2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД 


