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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” 

 гр. Карнобат п.к. 8400, ул. „Москва” №1; тел. 0559/22173; e-mail:dgskarnobat@uidp-sliven.com 

 
                                                     
 
 
 УТВЪРЖДАВАМ на 10.03.2023 г. 
  
ИНЖ. СВЕТЛИН ВОДЕВ 
 ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО      заличени данни на осн. чл.9б, ал. 3 
 СТОПАНСТВО” КАРНОБАТ                                от Наредбата 
         

ПРОТОКОЛ 
 

             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” (ДВ бр.26 от 29 март 2019 г.), наричана 
за краткост „Наредбата”. 

 
 Днес, 10.03.2023 год. в 10,00 ч., се събра комисия, назначена със Заповед № РД-10-
72/10.03.2023 год. на Директора на ТП „ДГС Карнобат” в състав : 
 
                     Председател:  инж.Стоян Райков – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат” 
                        и членове: 1. Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат                                                   
                                            2. Валентина Райчева – счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”    
                                 3. инж. Антония Атанасова – лесничей при ТП „ДГС Карнобат” 
                 4. Наталия Недева - Чалъкова– юрисконсулт при „ТП ДГС Карнобат” 
           
за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие  на участниците в 
административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” в открит конкурс за възлагане на услугата 
„сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на 
временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на 
клиента“, от държавни горски територии за обект № 12309, подотдели 1149 „а”, 1150 „г”, ЛФ 
2023, дървесни видове: бл,цр,кгбр,мжд,здб,гбр; количество: 485,00 пл.м3, начална цена: 
36 430.00 (тридесет и шест хиляди четиристотин и тридесет) лв. без ДДС. 
          
           Присъстваха всички членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите 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”. 
          
           След като бе извършена справка от регистъра на предложенията за обект № 12309, 
комисията констатира, че в срока за подаване до 16:00 часа на 09.03.2023 година: За участие в 
процедурата не са регистрирани оферти от кандидати. 
                                           
           Заключение на комисията: 
             
            Във връзка с обстоятелството, че в срока до 16.00 часа на 09.03.2023 година за участие в 
открития конкурс не са регистрирани подадени оферти от кандидати, комисията взе следното 
решение: Предлага на Директора на ТП „ДГС Карнобат”да издаде заповед за прекратяване на 
открития конкурс на основание чл.24, ал.1, т.1 от „Наредбата” – не е подадена нито една оферта. 



 2

             
 
 
         Председателят на комисията обяви резултата и закри заседанието.  
             
           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 10.03.2023 г. в 10,20 ч. 

  
Протоколът на комисията да се публикува на интернет страниците на ТП „ДГС Карнобат” 

и „ЮИДП” ДП – Сливен по реда на чл.9 „б”, ал.1, т.4 от „Наредбата”. 
 
                                                                                 
 

КОМИСИЯ : 
 
 
Председател: ..................../п/........................ 

 (инж. Стоян Райков)  
         
 
Членове: 1. .........../п/.............................                                    2.............../п/................ 
                   (Станка Банчева)                                                 (Валентина Райчева)       
 
 
3................./п/.................................                                            4......./п/........................... 
   (инж. Антония Атанасова)                                              (Наталия Недева – Чалъкова)   
 
 
 
*Забележка: Налице са положени подписи, заличени на основание чл.9б, ал.3 от Наредбата     


