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ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА 

 
 

 

 

Утвърдил:............./п/*........................ 

 /Директор ДГС инж. Христо Колев/ 

Дата: 31.05.2022г. 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

 
от дейността на комисията, съставен 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  и назначена със 

Заповед №З-12-381/30.05.2022г. на Директора на ТП „ДГС-Клисура” за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти за участие в открит конкурс с предмет: 

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни горски 

складове за дърводобив – Обект №1, Обект №2 до централен склад „Зли дол” от 

териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура”, държавна горска територия”, открит със 

Заповед №З-12-327/09.05.2022г. на директора на ТП „ДГС-Клисура” 

  

Днес, 30.05.2022г. в 10:30 часа в административната сграда на ТП „Държавно горско 

стопанство – Клисура”, адрес: гр. Клисура, ул. „20 - ти април” №26 на открито заседание, се 

събра комисия, назначена със Заповед №З-12-381/30.05.2022г. на Директора на ТП „ДГС - 

Клисура” в състав: 

 

1. инж.Станимир Бучков на длъжност „заместник директор” в ТП „ДГС-Клисура” - 

председател на комисията; 

2. Радослава Стефанова на длъжност „юрисконсулт” в ТП „ДГС-Клисура” /юрист/ -  

член на комисията; 

3. Нелита Тодорова на длъжност „счетоводител” в ТП „ДГС-Клисура” – член, 

икономист на комисията; 

 

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти на кандидатите в откритата 

процедура - открит конкурс с предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за 

огрев от временни горски складове за дърводобив – Обект №1, Обект №2 до централен склад 

„Зли дол” от териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура”, държавна горска територия”. 

Заседанието бе открито от председателя на комисията, който съобщи, че за провеждане на 

процедурата са валидни разпоредбите на Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за 
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ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост по-долу 

Наредбата. 

 

Резултати от работата на комисията:  
 

 Комисията провери и установи, че в срока, определен за получаване на оферти, няма 

постъпили оферти в деловодството на ТП „ДГС-Клисура” за участие в открития конкурс с 

предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни горски 

складове за дърводобив – Обект №1, Обект №2 до централен склад „Зли дол” от териториалния 

обхват на ТП „ДГС-Клисура”, държавна горска територия” за нито един от двата обекта, 

включени в конкурса. Това обстоятелство е отразено в доклад изготвен от лицето, определено 

да води регистъра на офертите – Марияна Христова на длъжност „деловодител – човешки 

ресурси” до директора на горското стопанство. В Доклада е посочено, че в срока, определен за 

получаване на оферти – до 17:00 часа на 27.05.2022г., в деловодството на ТП „ДГС-Клисура” не 

е постъпила нито една оферта за участие в открития конкурс с гореописания предмет, както за 

единия обект – предмет на конкурса, така и за другия.  

 

Комисията предлага на Възложителя процедурата да бъде прекратена на основание чл. 24, 

ал.1, т.1 от Наредбата, тъй като не е подадена нито една оферта . 

 

Работата на комисията приключи на 31.05.2022г. и протокола се предава на възложителя на 

31.05.2022г.  

 

Настоящият протокол следва да бъде предададен за утвърждаване заедно с цялата документация, 

събрана в хода на провеждане на открития конкурс на Директора на ТП „ДГС-Клисура”. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

Председател: 1................/п/*.................... /инж. Станимир Бучков/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

2.............../п/*.................... /Радослава Стефанова/     3................/п/*..................../Нелита Тодорова/ 

 

 

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


