
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

      ТП ДГС ЦОНЕВО 

    Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;                                                                            

e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; http://dgsconevo.sidp.bg/ 

                                                                 П Р О Т О К О Л 

 Днес  11.03.2020г.  комисия назначена със Заповед  №110/11.03.2020г.  на 

директора на ТП ДГС Цонево,  в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- зам.директор при 

ТП ДГС Цонево 

ЧЛЕНОВЕ:  

1.  /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- РСО- главен счетоводител при ТП 

ДГС Цонево  

            2.  /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- юрисконсулт при ТП ДГС Цонево 

                

        Се събра на заседание от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС 

Цонево, с.Цонево  и проведе процедура – търг с явно наддаване за продажба на 

прогнозни количества добита дървесина на временен склад по сортиментна 

ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2020 година  от 

държавни горски територии намиращи се в района на дейност на ТП ДГС Цонево към  

СИДП ДП – гр. Шумен, проведен 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 - (Наредбата).,  обявен със 

Заповед № 84 /20.02.2020г. на директора на ТП ДГС Цонево вр. Заповед 

№117/19.02.2020 г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен . 

       Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на горецитираната Наредба. 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

      На заседанието не присъстваха лица, подоли заявление за участие в 

процедурата или техни упълномощени представители. 

 

            Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

изискванията на предварително обявените от възложителя условия: 

            ПЪРВИ ЕТАП: 

        1.Получаване на Списъка с участниците и представените от тях документи ,  и 

подписване на  декларации от членовете на комисията. 

2.Проверка на пликовете с документите на участниците за съответствие с 

изискванията предварително обявените условия от външна страна. 

3. Отваряне на пликовете с документите на участниците   и проверка за 

съдържанието  им, съгласно предварително обявените от Продавача изисквания.  

4. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата. 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка 1. Получаване на Списъка с участниците и представените от тях 

документи ,  и подписване на  декларации от членовете на комисията.. 

        Съгласно полученият Списък на участниците, комисията констатира, че за участие 

в процедурата са получени следните заявления: 

http://dgsconevo.sidp.bg/


        Участник  №1 – вх. №424/10.03.2020г. при ТП ДГС Цонево, час на постъпване   - 

10.40 часа  

„Еси-лес“  ЕООД  , седалище и адрес на управление: /Заличено на основание 

чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 

          Участва за Обект №2010 

        Комисията подписа декларации , съгласно обстоятелствата по чл. 60, ал.5 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 - Приложения от №1 до №3. 

 

          Комисията констатира, че със Заявление с вх.№427/10.03.2020г. 

постъпило в ТП ДГС Цонево в 15,50 часа, заявителят /Заличено на основание чл.59 

от ЗЗЛД/- управител на „Еси- лес“ ЕООД е оттеглил подадената оферта за участие 

в настоящия търг с явно наддаване за Обект №2010 , с вх. №424/10.03.2020г. при ТП 

ДГС Цонево, час на постъпване   - 10.40 часа. 

          Посоченото обстоятелство е отразено  изрично в извлечение от входящия 

регистър на постъпилите оферти за участие в  търг с явно наддаване за продажба на 

прогнозни количества добита дървесина на временен склад по сортиментна 

ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2020 година  от 

държавни горски територии намиращи се в района на дейност на ТП ДГС Цонево към  

СИДП ДП – гр. Шумен, обявен със Заповед № 84 /20.02.2020г. на директора на ТП ДГС 

Цонево вр. Заповед №117/19.02.2020 г. На Директора на СИДП ДП гр. Шумен . 

С оглед изложеното и липсата на подадени заявления в определения срок чрез 

депозиране им в деловодството на ТП ДГС Цонево, а именно до 16.00 часа на 

10.03.2020г.,  за участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества 

добита дървесина на временен склад по сортиментна ведомост от годишен 

план за ползването на дървесина за 2020 година  от държавни горски територии 

намиращи се в района на дейност на ТП ДГС Цонево към  СИДП ДП – гр. Шумен, 

Комисията предлага на директора на ТП ДГС Цонево да постанови съответния акт , с 

който да прекрати процедурата на основание чл.62, ал.1, т.2 от Наредбата ,  поради 

наличие на основанията на чл.64, ал.1, т.1 от същата. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

Настоящият протокол се изготви на 11.03.2020г. и представи на възложителя за 

утвърждаване на 11.03.2020г. 

Неразделна част от настоящият протокол са Приложения от №1 до №3 , извлечение 

от входящ регистър на постъпилите оферти и заявление с вх.№427/11.03.2020г. при ТП 

ДГС Цонево . 
 

КОМИСИЯ: 

Председател :............................... 

инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/-  зам.директор при ТП ДГС Цонево  

Членове:..................................... 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/-  РСО Гл.счетоводител при ТП ДГС 

Цонево 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- ........................... 

юрисконсулт при ТП ДГС Цонево 
 

                                         УТВЪРДИЛ :ИНЖ. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 
                                                                        ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ЦОНЕВО 

                                                                              12.03.2020г. 

 


