
Стара река- Кипилово 

       „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” СЛИВЕН ДП ТП 

„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  СТАРА РЕКА - КИПИЛОВО” 
 с.Стара река;   ул. “Съби Димитров” № 01,    04552/2161;    е-mail: dl_starareka@abv.bg 

    
ОД-03-79/14.03.2022г. 

                                                                    УТВЪРЖДАВАМ:…./п*//п/*…………. 

инж. Къньо Стоянов 
                                                                               *Заличено съгласно регламент (EC) 2016/679 

 

ПРОТОКОЛ: 

Днес, 14.03.2022 год. в 10:00 ч., в изпълнение на заповед № РД 10-36/24.02.2022 

г. на Директора на ТП „ДГС Стара река- Кипилово”,  се събра комисия в следния 

състав:     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Панайот Желев  – зам. директор при ТП „ДГС Стара река – 

Кипилово ”; 

ЧЛЕНОВЕ :  

1. Радка Момчарова  – счетоводител при ТП “ДГС Стара река – Кипилово ”; 

2. Борислав Павлов – юрисконсулт при ТП “ДГС Стара река – Кипилово ”; 

3. Христо Христов –  пом. лесничей при ТП „ДГС Стара река – Кипилово ”; 

4. Ваня Русева  – пом. лесничей при ТП „ДГС Стара река – Кипилово ”  

 

за да  ПРОВЕДЕ обявения ОТКРИТ КОНКУРС за извършване на услугите: 

Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове на 

територията на ТП „ДГС Стара река – Кипилово“ до склад на краен потребител. 

Комисията започна работа след получаване на списъка с кандидатите и 

представените от тях документи в съответствие с чл. 22, ал.1 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” 

(наричана за краткост „Наредбата“).   

В срока, определен за получаване на оферти за участие се установи, че няма 

постъпили заявки за участие в ОТКРИТ КОНКУРС за извършване на услугите: 

Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове на 

територията на ТП „ДГС Стара река – Кипилово“ до склад на краен потребител. 

Заключение на комисията: Поради горното на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от 

„Наредбата“  и във връзка с т. 26, ОСНОВАНИЯЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

ПРОЦЕДУРАТА от Конкурсните условия, Комисията предлага на Директора на ТП 

„ДГС Стара река – Кипилово“ да издаде заповед за прекратяване на ОТКРИТ 

КОНКУРС за извършване на услугите: Товарене, транспортиране и разтоварване на 

дървесина от временни горски складове на територията на ТП „ДГС Стара река – 

Кипилово“ до склад на краен потребител. 

Настоящият протокол се състави в 2 екземпляра и се предаде за утвърждаване от 

Директора на ТП „ДГС Стара река- Кипилово” ведно с цялата документация, събрана в 

хода на провеждане на открития конкурс. 

Работата на комисията приключи в 10:20 часа на 14.03.2022 год. 
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Комисия: 

Председател: Панайот Желев –………/п/*..…… 

 

Членове: 
Радка Момчарова –………./п/*.…… 

 

Борислав Павлов–………./п/*.…… 

 

Христо Христов –………/п/*..…… 

 

Ваня Русева–………../п/*…… 

 
 *Заличено съгласно регламент (EC) 2016/679 

 

 


