МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”
9110,с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8
Тел. 05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg

……………………………………………………
ПРОТОКОЛ
Днес 23.12.2019г. комисия назначена със Заповед №498/23.12.2019г. на директора
на ТП ДЛС Шерба, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- зам.директор при ТП ДЛС Шерба
ЧЛЕНОВЕ:
1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- РСО главен счетоводител при ТП ДЛС Шерба
2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба
Се събра на заседание от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДЛС Шерба,
с.Старо Оряхово, ул.Дунав №8 и проведе процедура – ОТКРИТ КОНКУРС с предмет:
„Добив на дървесина– сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен
склад рампиране на добитата дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция
и претоварване на дървесината“ съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в
горите, от годишния план за ползване от 2020 г. от горски насаждения,
разположени ДГТ в района на дейност на ТП ДЛС Шерба “, 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 №472/03.12.2019 г., на директора на
ТП ДЛС Шерба, вр. Заповед №386/03.12.2019 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА
На заседанието на комисията, проведено от 11.00 часа на 23.12.2019г. в ТП ДЛС
Шерба, с.Iтаро Оряхово,
не присъстваха участници или техни упълномощени
представители.
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, комисията констатира, че за участие в процедурата
в установения от Възложителя краен срок за подаване на заявления за участие в
ТП ДЛС Шерба , опредеделен със Заповед №472/03.12.2019г. , а именно до 16.00 часа на
последния работен ден , предхождащ деня за провеждне на процедурата- до 20.12.2019г.
не са постъпили заявления за участие в открития конкурс.
Предвид изложеното , Комисията единодушно взе решение и предлага на
Възложителя да издаде съответния акт за прекратяване на процедура- открит конкурс с
посочения предмет на основание разпоредбата на 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.
КОМИСИЯ:

Председател :.../п/............................
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- зам.директор при ТП ДЛС Шерба
Членове:
........../п/...........................
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- РСО-главен счетоводител при ТП ДЛС Шерба
................./п/.....................
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба

........./п/......................
УТВЪРДИЛ :(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)
ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС ШЕРБА
27.12.2019г.

