
                                                                                              

                МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

                  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  15.08.2022г.  комисия назначена със Заповед  №335/15.08.2022г.  

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 10.00 часа в административната сграда на ТП „ДГС 

Цонево“ , с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54   и проведе процедура – 

ОТКРИТ КОНКУРС с предмет „Извършване на механизирано подпомагане на 

естественото възобновяване, чрез изсичане на подлес - изсичане на издънки над 3 

години с моторен храсторез в горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП ДГС Цонево“, 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,  обявен със 

Заповед №283/26.07.2022 г., на директора на ТП ДГС Цонево, вр. Заповед 

№475/26.07.2022 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен, включващ обекти №1, №2, 

№3 и №4. 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

      На заседанието на комисията, проведено от 10,00 часа на 15.08.2022г. в ТП ДГС 

Цонево  не е налице присъствие на лица заявили участие в процедурата. 

         І.Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

изискванията на предварително обявените от възложителя условия: 

            ПЪРВИ ЕТАП 

1. Получаване на Регистъра на  представените оферти, и подписване на  декларации 

от членовете на комисията. 

2.Проверка на офертите за съответствие с изискванията предварително обявените 

условия от външна страна. 

3. Отваряне на плика с офертата  и проверка за съдържанието  на документите, 

които съдържа, съгласно предварително обявените от Възложителя условия 

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

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка 1. Получаване на Регистъра на  представените оферти, и подписване на  

декларации от членовете на комисията. 

 1.Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, че 

за участие в процедурата не са налице подадени  оферти от евентуални участници. 

С оглед посоченото , Комисията взе единодушно следното решение: 

http://dgsconevo.sidp.bg/


         Предлага на Възложителя ,  на основание чл. 23, ал.1, т.2 във вр с чл.24, ал.1, т.1 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 , да постанови съответния за това акт за прекратяване на 

процедурата . 

 

       

Предвид изчерпване на дневния ред , Комисията закри заседанието. 

След приключване на работата си, Комисията предаде на Възложителя  настоящия 

протокол ведно с всички събрани документи в хода на процедурата на . 

 
КОМИСИЯ: 

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

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

Членове: 

.................../п/.................. 

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

Цонево 

................../п/.................... 

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

 

 
                                                                                                  ......п/печат............... 

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

 

                                                      16.08.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


