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УТВЪРДИЛ:................/п/*................... 

на дата: 28.01.2021г. 

Директор: инж. Красимир Каменов 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

На комисия, назначена със Заповед № I-44/28.01.2021 г. на Директора на ТП „ДГС - 

Пловдив” на основание чл. 21, във връзка с 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 – наричана по-долу за краткост 

„Наредбата”, във връзка със Заповед № 1/04.01.2021 г. на ЮЦДП гр. Смолян и Заповед № I-

9/11.01.2021 г. на Директора на ТП „ДГС - Пловдив” за откриване на настоящата процедура, се 

събра на редовно публично заседание, за да проведе процедура за възлагане на лесокултурни 

дейности в горски територии – държавна собственост, по реда на горецитираната наредба, а 

именно: открит конкурс, с предмет: „Попълване, отглеждане и кастрене на култури" в отдел 

18, подотдел „11”, отдел 22, подотдел „в“, отдел 161, подотдел „3”, отдел 602, подотдел „3“, 

включени в Обект № 1 част от ЛКД за 2021 г., разположен в горски територии – държавна 

собственост, в район на дейност на „Държавно горско стопанство - Пловдив” към 

„Южноцентрално държавно предприятие“ – гр. Смолян”. 

Основанието за провеждане на процедурата е чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 9, 10, 13, 14 и 

ал. 3, като откритият конкурс се провежда по реда на чл. 15 – чл. 24, чл. 31 и чл. 32 от наредбата 

и съгласно утвърдена спецификация от директора на ЮЦДП гр. Смолян. 

 

Комисията е в редовен състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Асим Асим – главен инженер на ТП „ДГС – Пловдив“; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Яна Делчева – юрисконсулт на ТП „ДГС – Пловдив“; 

2. Бистра Рангелова – оперативен счетоводител в ТП „ДГС – Пловдив“; 

3. Шабан Мюмюн – лесничей в ТП „ДГС – Пловдив“; 

4. инж. Рая Симеонова – лесничей в ТП „ДГС – Пловдив“. 

 

И С РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Румен Балабанов – технолог по дърводобива в ТП „ДГС – Пловдив“; 

2. Милена Илиева – касиер-домакин в ТП „ДГС – Пловдив“. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
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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. Процедурата е открита и публикувана по начин, ред и в законовия срок, 

съгласно чл. 14, ал. 1 от наредбата. 

Съгласно Доклад Вх. № 504/28.01.2021г., даден на председателя на комисията от 

представител на Възложителя, за подадени заявления за участие, в указания срок, се установи, че 

няма нито един желаещ кандидат за участие в открития конкурс, поради което комисията 

единодушно 

РЕШИ: 

 

ПРЕДЛАГА на основание чл. 23, ал. 1, т. 2 от „Наредбата“ на Директора на ТП „ДГС – 

Пловдив“ да се прекрати процедурата – открит конкурс, открит с негова Заповед № I-9/11.01.2021 

г., с предмет: „Попълване, отглеждане и кастрене на култури" в отдел 18, подотдел „11”, 

отдел 22, подотдел „в“, отдел 161, подотдел „3”, отдел 602, подотдел „3“, включени в обект № 

1 част от ЛКД за 2021 г., разположен в горски територии – държавна собственост, в район на 

дейност на „Държавно горско стопанство - Пловдив” към „Южноцентрално държавно 

предприятие“ – гр. Смолян”, тъй като няма нито една подадена оферта за участие.  

МОТИВИ: От представения Доклад с Вх. № 504/28.01.2021 г. на служител от ТП „ДГС – 

Пловдив“ е видно, че в срок до 16:00 часа на 27.01.2021 г. няма постъпили оферта за участие в 

обявения открит конкурс.  

Няма член на комисията, които да е изразил особено мнение. 

С тези си действия, комисията приключи своята работа на 28.01.2021 г. в 12:00 часа, след 

което настоящият протокол, заедно с цялата документация по процедурата се предаде на 

възложителя за утвърждаване на 28.01.2021 г.,  съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 19 от 

Наредбата.  

Протоколът се състой от 2 /две/ страници, който се подписа от всички членове на комисията.  

 

Председател: инж. Асим Асим: …………/п/*……………. 

 

Комисия: 

 

1. юрк. Яна Делчева ………/п/*……..…….. 

2. Бистра Рангелова …………/п/*…...…….. 

3. Шабан Мюмюн …………/п/*…………… 

4. инж. Рая Симеонова …………/п/*…………….. 

 

 *Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


