МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ”

Утвърдил: ................/П/*..................
Директор на ТП „ДГС – Пловдив“
Инж. Красимир Каменов
Дата: 14.04.2021 г.
ПРОТОКОЛ№1
Днес, 14.04.2021 г., комисия, назначена със Заповед № I-113/14.04.2021 г. на Директора
на ТП „ДГС – Пловдив“, в състав:
Председател: инж. Асим Асим - главен инженер на ТП „ДГС – Пловдив“
Членове:
1. Яна Делчева – юрисконсулт на ТП „ДГС - Пловдив“;
2. Елена Михайлова – оперативен счетоводител в ТП „ДГС – Пловдив“;
се събра на заседание в 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС – Пловдив“,
намираща се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 93, за да проведе открит
конкурс, с предмет: „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно
Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по
Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на
територията на ЮЦДП гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад,
кубиране и рампиране на добита дървесина“, включена в Обект № 2109, с отдел и подотдел
191 „у“ и Обект № 2124, с отдел и подотдел 571 „ж“ от годишния план за ползването на
дървесината за 2021 г. от горски насаждения, разположени в горски територии, държавна
собственост, в района на дейност на ТП „ДГС – Пловдив“ към ЮЦДП гр. Смолян“.
На заседанието, присъстват всички редовни членове на комисията. При откриването на
конкурса се поясни, че са валидни разпоредбите на ЗГ, Наредбата и други подзаконови
нормативни актове, които уреждат възлагане на изпълнението на дейности в горски територии
– държавна собственост.
В изпълнение на чл. 21, ал. 7 от Наредбата, всички членове на комисията попълниха
декларации относно изискванията на чл. 21, ал. 6 от Наредбата.
Комисията установи, че съгласно Доклад Вх. № 1482/13.04.2021г., даден на председателя
на комисията от представител на Възложителя в определения срок, а именно до 16:00 часа на
13.04.2021 г., определен със Заповед № I-92/18.03.2021 г. на Директора на ТП „ДГС – Пловдив“
за откриване и реда за провеждане на открития конкурс, не е постъпила нито една оферта за
участие за извършване на дейността: в Обект № 2109, с отдел и подотдел 191 „у“ и Обект №
2124, с отдел и подотдел 571 „ж“ поради което комисията единодушно
РЕШИ:
Предлага на Възложителя – Директора на ТП „ДГС – Пловдив“ на основание чл. 23, ал.
1, т. 2, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата да издаде Заповеди, с които да прекрати

обявения открит конкурс, предвид факта, че в определения срок за получаване на оферти, не е
подадена нито една.
С тези си действия, комисията приключи своята работа на 14.04.2021 г. в 11:00 часа, след
което настоящият протокол, заедно с цялата документация по процедурата се предаде на
възложителя за утвърждаване на 14.04.2021 г., съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 19 от
Наредбата.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 23, ал. 4, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 2 от Наредбата,
органът открил конкурса издава заповед за прекратяване, като заповедта се издава в 3-дневен
срок от получаване на протокола на комисията – определен за утвърждаване на този протокол и
се публикува в същия ден на издаването й, под формата на електронен документ на интернет
страницата на стопанството и на ЮЦДП – гр. Смолян, съответно към електронната преписка на
процедурата,
на
следния
интернет
адрес:
http://ucdpsmolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=5809

Председател:_______/П/*___________
/инж. Асим Асим/
Членове:
1. ________/П/*__________
/Яна Делчева/

2. ________/П/*__________
/Елена Михайлова/

*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

