
 

 

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

                                                         Директор  ТП ДГС „Ракитово” 

                                                                                    /инж. Mуса Али/ 

                                           Дата:16.07.2021 г. 

П Р О Т О К О Л 

№1704-П/16.07.2021 г. 

На 16.07.2021 год., комисия назначена със Заповед  №242/16.07.2021 г. на Директора на ТП 

ДГС „Ракитово”  в състав: 

Председател: 1. инж. Бисер Бозев – гл. инженер при ТП ДГС Ракитово, 

Членове:  

2. Росица Сюлейманова – юрисконсулт в ТП ДГС Ракитово,     

3. Марияна Мечева – счетоводител в ТП ДГС Ракитово,    

се събра на заседание в 14:00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Ракитово”, за да проведе 

процедура – открит конкурс по реда на чл.2, т.2, чл.10, ал.1, т.1,чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 и ал.4 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” 

(Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., Обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 

16 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. 

и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.), наричана за кратко „Наредбата”  в:  

обект №2132 (отдел/подотдел 140 д),  
открит със Заповед №215/30.06.2021 г. на Директора на ТП ДГС „Ракитово”. 

 

Председателят на комисията откри процедурата. 

След разглеждане на регистъра с подадените оферти, се установи, че до крайният срок за 

подаване, а именно до 16:00 ч. на 15.07.2021 г., не е постъпила нито една оферта.  
Комисията прадлага на Директора на ТП ДГС „Ракитово“ да прекрати откритият конкурс за 

добив на дървесина от обект №2132 (отдел/подотдел 140 д), поради липса на подадени 

оферти.  
 

Настоящият протокол се състави и предава на основание чл. 22, ал.19 от „Наредбата”, ведно с 

цялата документация от проведената процедура на Възложителя за произнасяне в нормативно 

установения срок. 

На основание чл. 9б, ал. 4, т. 2 от Наредбата настоящият протокол да се публикува на 

интернет страницата на ЮЦДП – гр. Смолян и на ТП ДГС „Ракитово”.                           

 

КОМИСИЯ:                                                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1……./*п/……….                                            ЧЛЕНОВЕ: 2.…...… /*п/……................ 

/инж. Бисер Бозев/                                                                                                  /Росица Сюлейманова/         

 

 

3…….........../*п/…...……….…                                                                                                                                                                                  

/Марияна Мечева/    

 

                                                                    

Предал протокола                                                                   Приел протокола 

Председател:………../*п/.…….…                                         Директор: ……………/*п/…………...                                                  

/инж.  Бисер Бозев/                                                                 /инж. Муса Али/     

Дата: 16.07.2021 г.                                                             Да  Дата: 16.07.2021 г.           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……….../*п/……….…   ЧЛЕНОВЕ:1.……….../*п/…    2………./*п/….…                                                                                                                                                                                 

/инж. Петър Вандев                                         /Росица Сюлейманова /                    /Костадинка Янева /                                                                                                                                                   

                                                       

Предал протокола                                                        Приел протокола 

Председател:……/*п/…...……….…                          Директор: …………...../*п/..............…                                                    

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

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
 


