
 

УТВЪРДИЛ,  

ДИРЕКТОР  

НА ТП ДГС „СМОЛЯН”: ….…….п*………….  

/инж. Петко Марински/ 

дата: 13.03.2023 год.       

 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 13.03.2023 год., комисия, назначена със Заповед № З-26-71 / 13.03.2023 гoд. на Директора на 

ТП ДГС „Смолян”, в състав: 

 

Председател:  

инж. Георги Райчев Гаджев – гл. инженер при ТП ДГС „Смолян”; 

 Членове:  

1. Зорка Руменова Маринова – гл. счетоводител при ТП ДГС „Смолян”; 

2. Христо Лазаров Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”; 

3. инж. Гергана Емилова Шехова – лесничей при ТП ДГС „Смолян”; 

4. инж. Рилка Бисерова Бекярова – СЛ – технолог по дърводобива при ТП ДГС „Смолян”, 

 

се събра на заседание в 09.00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, гр. Смолян, 

бул. „България” № 83, за да проведе открит конкурс с предмет: „Сеч, окастряне, разкройване, извоз до 

временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен” обекти №№ 2314 /подотдели 

1039-а, 1039-б, 1041-в, 1042-з/, 2315 /подотдел 1041-е/ и 2316 /подотдели 3120-а, 3120-е/, открит със 

Заповед  № З-26-59 / 22.02.2023 год. на Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

Комисията получи рапорт с рег. инд. Вх. №  В-26-415 / 13.03.2023 год. от СЛ – технолог по 

дърводобива при ТП ДГС „Смолян”, видно от който до крайния срок за подаване на оферти – 17.00 часа 

на 10.03.2023 год., съгласно заповед № З-26-59 / 22.02.2023 год. за провеждане на открит конкурс, няма 

подадени оферти за участие.  

Комисията предлага на директора на ТП ДГС „Смолян” да прекрати открития конкурс с предмет: 

„Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на 

корен” в обекти №№ 2314 /подотдели 1039-а, 1039-б, 1041-в, 1042-з/, 2315 /подотдел 1041-е/ и 2316 

/подотдели 3120-а, 3120-е/, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата.  

Настоящият протокол съставен на 13.03.2023 год., се предава за утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на основание чл. 22, ал. 19 от Наредбата и съответно за вземане на решение по чл. 23, ал. 1 от Наредбата. 

Към него се прилага документацията събрана в хода на провеждане на процедурата, до момента на 

съставянето му. 

  

К О М И С И Я :  

Председател:   ..................п*.................. / инж. Георги Гаджев / 

 

Членове: 1. ..................п*.................. / Зорка Маринова / 

 

2. ..................п*.................. / Христо Балабанов / 

 

3. ..................п*.................. / инж. Гергана Шехова / 

 

       4. ..................п*.................. / инж. Рилка Бекярова /   

 

ПОЛУЧИХ протокола на комисията на дата: 13.03.2023 г. 

 

 Подпис……………п*.…………..………… 

        ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Смолян”  

  (инж. Петко Марински) 

 

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

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 


