
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО   

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ” 
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                         e-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg; http://dgsprovadia.sidp.bg/ 

 

 
П Р О Т О К О Л 

 

 

 Днес 16.02.2022 г. комисия назначена със Заповед № 55/16.02.2022 г.  на зам.-

директора на ТП ДГС Провадия, по заместване, съгласно Заповед № 122/15.02.2022 г. на 

директора на СИДП ДП Шумен, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – лесничей  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 10.00 часа в административната сграда на ТП „ДГС 

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

КОНКУРС с предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от 

временни складове до адрес на лица закупили дървесина от ТП ДГС Провадия, 

натоварена на превозно средство“, 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 № 32/28.01.2022 г, на директора на ТП ДГС Провадия  вр. Заповед № 

75/27.01.2022 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен 

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

      На заседанието на комисията, проведено от 10,00 часа на 16.02.2022 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. 

http://dgsprovadia.sidp.bg/


 Съгласно полученият регистър на офертите, Комисията констатира, че до крайният 

срок за подаване на заявления определен в Заповед № 32/28.01.2022 г, на директора на 

ТП ДГС Провадия 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: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от 

временни складове до адрес на лица закупили дървесина от ТП ДГС Провадия, натоварена 

на превозно средство“. 

Поради изчерпване на дневния ред, Комисита закри заседанието си. 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - лесничей 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. АНГЕЛИНА ЯНЕВА 

                                                             ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

        По заместване,  

         съгласно Заповед № 122/15.02.2022 г. 

                                            на директора на СИДП ДП Шумен 

                                                                        

 

16.02.2022 г. 

 

 

              

 

 


