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       УТВЪРДИЛ:…………/п/*……………. 

       на дата: 13.12.2021г.  

                                                         Директор: инж. Красимир Каменов 

              

 

П Р О Т О К О Л  
 

На комисия, назначена със Заповед № I-404/13.12.2021г. за разглеждане на 

подадените документи за сключване на договор след проведена процедура пряко 

договаряне по реда на чл. 25, ал. 1 и ал. 2 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/, с предмет: Възлагане на ЛКД по реда на Наредбата в Обект № 5: 

„Залесяване и отглеждане на тополови култури”, намиращ се на територията на ТП 

„ДГС – Пловдив“. 

 

На 13.12.2021г., в 13:00 часа, в административната сградата на ТП „ДГС – 

Пловдив”, се проведе открито заседание на комисията, в състав:  

 

Председател: инж. Асим Асим -  главен инженер на ТП „ДГС – Пловдив”; 

Членове:  

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

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

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА 

 

1. Милена Илиева – касиер – домакин в ТП „ДГС – Пловдив”. 
            2. Вели Велият – лесничей в ТП “ДГС – Пловдив”. 

 

Председателя на комисията откри заседанието, на което присъстваха само 

членовете на комисията.  

 

На заседанието, присъстват всички редовни членове на комисията. При 

откриването на договарянето се поясни, че са валидни разпоредбите на ЗГ, Наредбата по 

чл. 95, ал. 1 от ЗГ и други подзаконови нормативни актове, които уреждат възлагане на 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна собственост.  

Съгласно Доклад с вх. № 4564/10.12.2021г., даден на председателя на комисията от 

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

установява, че не е подадено нито едно заявление за участие. 

 Комисията предлага на Възложителя да се прекрати процедурата по пряко 

договаряне по реда на чл. 25, ал. 1 и ал. 2 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/, с предмет: Възлагане на ЛКД по реда на Наредбата в Обект № 5: 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
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„Залесяване и отглеждане на тополови култури”, намиращ се на територията на ТП 

„ДГС – Пловдив“, тъй като не е подадено нито едно заявление за участие в обявената 

процедура.  

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

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 № Т00677: https://ucdp-

smolian.com/bg/1638263279.html 

 

 

Председател:_______/п/*_________ 

                  /инж. Асим Асим/ 

 

 

Членове: 

1.________/п/*____________                                    2.__________/п/*___________            

/юрк. Яна Делчева/                                           /Бистра Рангелова/    

 

 

 

 

 

 

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

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