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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТO 
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПАЗАРДЖИК” 
4400Пазарджик , ул. “Александър Стамболийски” № 50   034 444099 

 

 

 

Утвърдил на: 21.09.2022 г. 

 

 

 

ДИРЕКТОР:……………/п*/………………… 

                                              / инж. Гаврил  Рангелов / 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно  

Общият регламент за защита на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679)  
 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
№ 1 /21.09.2022г. 

 

            На 21.09.2022г., комисия назначена със заповед № З-16-203/21.09.2022г. на 

Директора на ДГС “Пазарджик” в състав:   

 

Председател: Калина Георгиева,  Юрисконсулт при   ДГС Пазарджик; 

Членове:        1. Милена Воденичарова,  Главен счетоводител при   ДГС Пазарджик; 

                        2. инж. Янка  Вакарелска, Лесничей при ТП ДГС „Пазарджик“; 

  

        

се събра на заседание в 10,30 часа в административната сграда на ТП ДГС 

„Пазарджик” да проведе Открит  конкурс по  реда на  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 с предмет: 

Възлагане  на  лесокултурни  дейности на територията на ТП ДГС „Пазарджик“ в ОБЕКТ 

№ 2 - „Отглеждане на  горски  култури“ – по  реда на чл.10, ал.1, т.10 от   Наредбата , 

находящ се в горска територия – държавна собственост, попадаща в териториалния обхват 

на ТП ДГС Пазарджик. 
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                Председателят  на  комисията  откри  процедурата  за  провеждане  на  Открития  

конкурс. 

                  На  председателя  на  комисията бе  предоставено  извлечение  от  водения  

регистър, видно от който  в открития  конкурс на  ТП ДГС „Пазарджик“, в срока  определен 

за  подаване  на  оферти за  участие в процедурата за  ОБЕКТ № 2 не е подадена  нито една  

оферта. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации съгласно 

разпоредбите на чл. 21, ал. 6 Наредбата. 

 

            ЗА  ОБЕКТ № 2:  В срока, определен  за  получаване  на  оферти  за  

участие  се  установи, че няма  постъпили  оферти  за  участие за  Открит  конкурс по  реда 

на  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 с предмет: Възлагане  на  лесокултурни  дейности на 

територията на ТП ДГС „Пазарджик“ в ОБЕКТ № 2 - „Отглеждане на  горски  култури“ – 

по  реда на чл.10, ал.1, т.10 от   Наредбата , находящ се в горска територия – държавна 

собственост, попадаща в териториалния обхват на ТП ДГС Пазарджик. Поради  горното  , 

във връзка с т.2.1 от т.2 в частта „Пети етап“ от т. XII  от  Утвърдената  документация  за  

участие и на  основание  чл. 24 ал.1 т.1 от НУРВИДГТ, Комисията  предлага на  Директора 

на  ТП ДГС „Пазарджик“ да  издаде  заповед за  прекратяване  на процедурата Открит  

конкурс по  реда на  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 с предмет: Възлагане  на  лесокултурни  дейности на 

територията на ТП ДГС „Пазарджик“ в ОБЕКТ № 2 - „Отглеждане на  горски  култури“ – 

по  реда на чл.10, ал.1, т.10 от   Наредбата , находящ се в горска територия – държавна 

собственост, попадаща в териториалния обхват на ТП ДГС Пазарджик. 

 

     

        Председателят  на  комисията обяви  открития  конкурс  за  приключил. 

 

               Протоколът, ведно  с  цялата  документация, събрана  в  хода  на  провеждане  на  

открития  конкурс  се  предоставя  на  Директора на  ТП  ДГС „Пазарджик“ за  одобрение    

по установения  в Наредбата  ред. 

 

Настоящият протокол е неразделна част от документацията  по  Открития  конкурс.  

 

 

КОМИСИЯ: 

 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калина Георгиева………………/п*/……………. 

 

Членове:   

        1. Милена  Воденичарова, ……………/п*/…………………..  

        2. инж. Янка  Вакарелска……………/п*/………………. 

 
 

 *Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно  



3 

 

Общият регламент за защита на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679)  

 


