
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ” 
     гр. Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42170, факс 0518/42170 

 
 

П Р О Т О К О Л 

 

 Днес 18.06.2021 г. комисия назначена със Заповед № 159/18.06.2021 г. на директора 

на ТП ДГС Провадия  в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – зам.-директор при ТП 

ДГС Провадия 

ЧЛЕНОВЕ:  

1.  заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – РСО - главен счетоводител при ТП ДГС Провадия 

2.  заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

 

          Се събра на заседание от 14.00 часа в административната сграда на ТП „ДГС 

Провадия“, гр.Провадия, обл..Варна, кв.Север и проведе процедура – ОТКРИТ 

КОНКУРС с предмет:   „Извършване на отглеждане на горски култури и отглеждане на 

млади насаждения (осветление) в горски насаждения, разположени в горски територии – 

държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Провадия, обособени в Обект №1 

- Извършване на отглеждане на едногодишна тополова култура чрез механизирана 

обработка на почвата в междуредията с трактор и ръчно окопаване на тополови фиданки 

в реда; Обект №2 - Извършване на механизирано отглеждане на млади насаждения без 

материален добив – осветление“, в горска територия държавна собственост в обхвата на 

дейност на ТП ДГС Провадия “, 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 № 141/01.06.2021 г., на директора на ТП ДГС Провадия  вр. Заповед № 

214/31.05.2021 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

      На заседанието на комисията, проведено от 14,00 часа на 18.06.2021 г. в ТП ДГС 

Провадия  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. 

 Съгласно полученият регистър на офертите, Комисията констатира, че за участие в 

процедурата не е налице подадено нито едно заявление за участие, съответно липсват  

внесени гаранции за участие. 



Предвид последното, и на основание 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, Комисията 

предлага на Възложителя да постанови съответния акт, с който да прекрати процедурата- 

открит конкурс с предмет: „Извършване на отглеждане на горски култури и отглеждане 

на млади насаждения (осветление) в горски насаждения, разположени в горски територии 

– държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Провадия, обособени в Обект 

№1 - Извършване на отглеждане на едногодишна тополова култура чрез механизирана 

обработка на почвата в междуредията с трактор и ръчно окопаване на тополови фиданки 

в реда; Обект №2 - Извършване на механизирано отглеждане на млади насаждения без 

материален добив – осветление“, в горска територия държавна собственост в обхвата на 

дейност на ТП ДГС Провадия“. 

Поради изчерпване на дневния ред, Комисита закри заседанието си. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател : подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - зам.-директор при ТП ДГС Провадия 

 

Членове: 

подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - РСО- гл.счетоводител  при ТП ДГС Провадия 

подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

 
 

 

 

 

                                                               подписано и заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

УТВЪРДИЛ: ИНЖ. ЖИВКО ЖИВКОВ 

                                                                     ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

18.06.2021 г. 
 


