МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ГР. СМОЛЯН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ РОДОПИ ”
Седалище и адрес на управление : гр. Батак , м. ,, Беглика ” ЕИК2016195800416
Адрес за кореспонденция: 4580, гр.Батак, П-к email: dgsrodopi@ucdp-smolian.com

Утвърдил на 18.02.2022г.: ............./п/*.................
Директор ТП ДГС „Родопи“
/инж. Петър Мирчев

Протокол № Д-3 /18.02.2022г.

Днес на 18.02.2022 година, комисия назначена със Заповед № З-22-72/18.02.2022г. на
Директора на ТП ДГС „Родопи“, в състав:
Председател: инж. Георги Александров Домусчиев – зам. директор при ТП ДГС
’’Родопи”;
Членове: 1. Иванка Димитрова Манолева– опер. счетоводител при ТП ДГС” Родопи”;
2. Айше Байрямова Кичикова –юрисконсулт при ТП ДГС „Родопи”;
3. Боряна Димитрова Попова – лесничей при ТП ДГС „ Родопи“;
4. Стефка Ангелова Стойчева – лесничей при ТП ДГС ”Родопи“
се събра на заседание в 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Родопи“ да
проведе открит конкурс с предмет: „Сеч, разкройване на асортименти съгласно
Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и
продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на
отсечена дървесина в обект с № № 2219; 2221; 2225; 2226; 2227; 2230; 2231; 2232; 2233;
2234; 2235; 2236; 2237; 2238; 2239; 2240 в териториалния обхват на дейност на ТП
ДГС”Родопи” по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на

дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползване на
дървесина и недървесни горски продукти (наричана за краткост Наредбата).
Съгласно извлечението от регистъра за оферти на ТП ДГС „Родопи“, комисията
установи, че:
1. За обекти № № 2219; 2221; 2225; 2226; 2227; 2230; 2231; 2232; 2233; 2234; 2235;
2236; 2237; 2238; 2239; 2240 в обявения от Възложителя в утвърдената документация за
участие срок не е подадена нито една оферта, поради което комисията предлага на
Възложителя на основание чл. 23, ал.1, т.2 от Наредбата да издаде заповед за
прекратване на открития конкурс за обекти № № 2219; 2221; 2225; 2226; 2227; 2230;
2231; 2232; 2233; 2234; 2235; 2236; 2237; 2238; 2239; 2240.
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Мотиви: чл. 24, ал.1, т.1 – не е подадена нито една оферта.
Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.
Комисията представя протокола в срок на възложителя – Директора на ТП ДГС
„Родопи“ за утвърждаване и вземане на решение.

КОМИСИЯ:Председател:…………/п/*………………/инж.Георги Домусчиев/
Членове: 1…………………/п/*………………./Иванка Манолева/
2. …………………/п/*………………/Айше Кичикова/
3. …………………/п/*………………/Стефка Стойчева /
4. ………………/п/*…………………./Боряна Попова/
Предал : ……/п/*………
/инж. Георги Домусчиев/
Дата: 18.02.2022г.

Приел:……/п/*………
/ инж. Петър Мирчев/
Дата:18.02.2022г.

* Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общият
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
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