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П Р О Т О К О Л 

 
  На  27.04.2020г.  комисия назначена със Заповед  №177/27.04.2020г.  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/- 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  , за да  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 

държавните горски територии на ТП ДГС Цонево , в района на дейност на   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 № 161 

/07.04.2020г. на Директора на СИДП ДП гр. Шумен и Заповед №150 /08.04.2020г. на 

директора на ТП ДГС Цонево   

       Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на горецитираната Наредба. 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

      На заседанието присъстваха следните лица, в чието присъствие, Комисията 

започна своята работа, съгласно Присъствен лист . 

     Комисията констатира, че на заседанието от 11.00 часа в административната 

сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево  не са налице присъстващи лица-представители на 

участници в процедурата. 

 

            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. 

http://dgsconevo.sidp.bg/


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

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

        Съгласно полученият Списък, комисията констатира, че за участие в процедурата в 

определения краен срок за приемане на заявления за участие със Заповед №150 

/08.04.2020г. на директора на ТП ДГС Цонево – до 17.00 часа на 24.04.2020г. не са 

налице постъпили заявления за участие. 

 

        Предвид изложеното , Комисията предлага на директора на ТП ДГС Цонево  да 

постанови съответния акт , с който да прекрати тръжната процедура  . 

 

        Настоящия протокол се изготви на 27.04.2020г и представи на Възложителя на 

27.04.2020г. 

 

 
КОМИСИЯ: 

Председател :........п....................... 

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

Членове : 

1..........п................ 

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

2........п................. 

/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 

                                                                              27.04.2020г. 

 

 

 

 


