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Рег.№ ОД-03-101/13.04.2022г.
УТВЪРДИЛ:………/п/*/п/*…..……
Директор ТП „ДГС Стара река – Кипилово”
/ инж. Къньо Стоянов /
*Заличено съгласно Регламент (ЕС)2016/679

ПРОТОКОЛ
За разглеждане , оценяване и класиране на представените оферти за участие в открит
конкурс за възлагане на добив на дървесина по сортименти от годишен план за
ползване на дървесина от горите от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС
Стара река- Кипилово”, открит със Заповед № ОД-03-85/29.03.2022г. на Директора на
ТП „ДГС Стара река - Кипилово”, по реда на „Наредбата за условията и реда за
възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и
ползването на дървесина и недървесни горски продукти”/ДВ. бр.96 от 6 Декември
2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2 Декември
2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г. /
наричана за краткост „Наредбата”.
пр. основание чл.22, ал.19 от Наредбата.
Днес, 13.04.2022 г. в административната сграда на ТП „ДГС Стара река Кипилово” комисията определена със заповед № ОД-03-100 от 13.04.2022г. на
Директора на ТП „ДГС Стара река - Кипилово” в следния състав:
Комисия в състав:
Председател:
Христо Христов – пом. лесничей в ТП „ДГС Стара река-Кипилово”
Членове:
1. Ваня Русева – пом. лесничей в ТП „ДГС Стара река-Кипилово”
2. Елица Щилиянова – ЗАС в ТП „ДГС Стара река-Кипилово”
3. Станимира Момчарова – зам. гл. счетоводител в ТП „ДГС Стара рекаКипилово”
4. Борислав Павлов –юрист в ТП „ДГС Стара река-Кипилово”
се събра на заседание в 14.00 часа в административната сграда на ТП „ДГС
Стара река” за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за възлагане на
услуга с предмет: възлагане на добив на дървесина, включваща разкройване на
сортименти по БДС, извоз, рампиране и сортиране на временен склад на маркирана
дървесина от обекти от КЛФ 2022 – за следните обекти от териториалния обхват на ТП
„ДГС Стара река - Кипилово”.
Обект №2211 с подотдели: 72ж, 72з; 82л; 83е; 83ж; 83з; 83к; 83л; 84к; 84л; 102а;
114д;114е; 116з; 118о;118п; 118т с количество дървесина – 3210,00 пл. куб.м. лежаща

маса и прогнозна цена на 99 829.00 (Деветдесет и девет хиляди осемстотин двадесет
и девет лева и 00 ст.) лева, без включен ДДС.
Присъстваха всички членове на комисията. Обяви се, че са валидни
разпоредбите на НАРЕДБАТА относно подготовката и провеждането на процедурата
по разглеждане на офертите.
Служител от деловодството на Възложителя представи на Председателя на
Комисията, пликовете с предложенията на кандидатите.
При спазване на реда за разглеждане, оценка и класиране на предложенията на
кандидатите и предварително обявените условия, комисията констатира:
Съгласно регистъра за подадени заявления за участие, в указания срок,
заявление не е подал нито един кандидат.
Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Стара река -Кипилово”, да издаде
Заповед за прекратяване на процедурата по възлагане на добив на дървесина,
включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз, рампиране и сортиране на
временен склад на маркирана дървесина от обекти от КЛФ 2022 от териториалния
обхват на ТП „ДГС Стара река- Кипилово”.
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 и предава цялата
документация по своята работа на Възложителя за утвърждения на 13.04.2022 г.
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