
 
                                                                                               

                МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

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

П Р О Т О К О Л 

 
 На  08.02.2021г.  комисия назначена със Заповед  №47/01.02.2021г.  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 в административната сграда на ТП ДГС Цонево, като на 

основание чл.35, 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 (Наредбата)   да провери редовността и 

съответствието на представените документи за сключване на договори от  проведена 

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 2021 година от държавните горски територии на ТП ДГС Цонево, в 

района на дейност на СИДП ДП – гр. Шумен,  обявен със Заповед №19/13.01.2021г. на 

директора на ТП ДГС Цонево вр. Заповед №21/12.01.2021 г. на Директора на СИДП ДП 

гр. Шумен, приключил със Заповед  №51/02.02.2021г, на директора на ТП ДГС Цонево 

за класиране и определяне на купувач за съотвения  обект. 

      Съгласно Заповед  51/02.02.2021г, във връзка с допуснатото предварителното им 

изпълнение , документи са представени , както следва: 

      1.За Обект №2110 – Полес комерс  ЕООД  

      Комисията разгледа представените документи за Обект № 2110- Полес комерс 

ЕООД и установи наличието на следните: 

- По Обстоятелствата заявени с декларация № 1  

 свидетелство за съдимост на управителя ;. 

 удостоверение от органите на Националната агенция за приходите ; 

 документ от „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, 

удостоверяващ, че участникът няма непогасени задължения към „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП Шумен и неговите териториални поделения; 

- заявление за трансформиране на внесената гаранция за участие в гаранция за 

изпълнение на договора . 

        

      Комисията извърши проверка на представените от участника документи  и 

установи, че те съответстват на изисканите от Възложителя .  

      Предвид посоченото, участника отговаря на условията за сключване на договор за 

възлагане на дейността за обект № 2110. 

    С оглед горното, Комисията взе единодушно следното решение: 

    Комисията предлага на Възложителя да сключи  договор, както следва: 

http://dgsconevo.sidp.bg/


   За Обект № 2110 - „Полес комерс“  ЕООД   
 

     Настоящият протокол се изготви и предаде на  Възложителя за утвърждаване като 

след утвърждаването му , следва да се публикува на интернет страницата на ТП ДГС 

Цонево  и СИДП ДП Шумен по обособения раздел на процедурата. 
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