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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  
 ,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП ШУМЕН 

ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН” 
  ул.,,Петра №1, ет.5, гр. Шумен, общ.Шумен, обл.Шумен, тел/факс 800 464, e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:      

                        ДИРЕКТОР ТП ДГС:...../П/...чл.59 от ЗЗЛД  

                                               / инж. Младен Манев/  

дата: 22.02.2023г 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

Днес 21.02.2023г. комисия назначена със Заповед №57/10.02.2023 г. на директора на ТП 

„ДГС Шумен” гр. Шумен в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. чл.59 от ЗЗЛД – старши лесничей при ТП ДГС Шумен. 

ЧЛЕНОВЕ:1.чл.59 от ЗЗЛД – р-л счетоводен отдел при ТП ДГС Шумен. 

                    2.инж.чл.59 от ЗЗЛД – адвокат при ШАК и обслужващ юрист при ТП ДГС 

Шумен, се събра на заседание от 11,00 часа в заседателната зала на административната сграда на 

ТП „ДГС Шумен” гр. Шумен, да проведе открит конкурс за определяне на изпълнител на 

дейности по смисъла на чл.10, ал.1, т.1 и т.3 от НУРВДГТДОСПДНГП от горски насаждения, 

разположени в държавни горски територии – стопанисвани и управлявани от ТП „ДГС Шумен“, с 

предмет: „Възлагане на добива на дървесина, извоз до временен склад и рампиране на 

добитата дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на 

дървесината, от годишния план за ползване 2023 год., извършване на дейности по 

подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлес от горски насаждения, 

разположени в държавни горски територии – държавна собственост, в района на дейност на 

ТП ДГС Шумен, и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина“,. 
Присъстваха всички членове на комисията. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите 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, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. 

/Обн.ДВ бр. 96 от 06.12.2011г./ и условията за провеждане на процедурата. 

 Съгласно  регистъра на ТП ДГС Шумен се установи, че до изтичане на определения краен 

срок, в деловодството на ТП ДГС Шумен са депозирани документи от  участниците в процедурата 

класирани на първо място и определени за изпълнител за съответния обект. 

 Комисията пристъпи към проверка на представените от участниците  документи по реда на 

тяхното завеждане в деловодството на ТП ДГС Шумен. 

1.За Кандидат № 1 ЕООД „Дестани М”, гр. Шумен , определен за изпълнител за Обект № 

1 – документите са внесени под вх. № 542/16.02.2023 г. в 9,57 ч. След обстоен преглед, комисията 

констатира, че ЕООД „Дестани М” е представил всички изискуеми документи. Заявените от него 

факти и обстоятелства в декларация № 1, съответстват на информацията в представените 

документи и със същия следва да се сключи договор за Обект № 1. 

2.За Кандидат № 2 ЕООД „Платан”, гр. Шумен , определен за изпълнител за Обект № 7 – 

документите са внесени под вх. № 545/16.02.2023 г. в 13,20 ч. След обстоен преглед, комисията 

констатира, че ЕООД „Платан” е представил всички изискуеми документи. Заявените от него 

факти и обстоятелства в декларация № 1, съответстват на информацията в представените 

документи и със същия следва да се сключи договор за Обект № 7. 

3.За Кандидат № 3 ЕООД „Станислав Стойчев 72”, определен за изпълнител за Обект № 4 

и Обект № 5 – документите са внесени под вх. № 553/17.02.2023 г. в 08,56 ч. След обстоен 

преглед, комисията констатира, че ЕООД „Станислав Стойчев 72” е представил всички изискуеми 

документи. Заявените от него факти и обстоятелства в декларация № 1, съответстват на 

информацията в представените документи и със същия следва да се сключи договор за Обект № 4 

и Обект № 5. 
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4.За Кандидат № 4 ЕООД „Лескорект”, гр. Шумен , определен за изпълнител за Обект № 

6 – документите са внесени под вх. № 557/17.02.2023 г. в 10,34 ч. След обстоен преглед, комисията 

констатира, че ЕООД „Лескорект” е представил всички изискуеми документи. Заявените от него 

факти и обстоятелства в декларация № 1, съответстват на информацията в представените 

документи и със същия следва да се сключи договор за Обект № 6. 

5.За Кандидат № 5 ЕООД „Каролина Комерс”, гр. Шумен , определен за изпълнител за 

Обект № 3 – документите са внесени под вх. № 560/17.02.2023 г. в 11,00 ч. След обстоен преглед, 

комисията констатира, че ЕООД „Каролина Комерс” е представил всички изискуеми документи. 

Заявените от него факти и обстоятелства в декларация № 1, съответстват на информацията в 

представените документи и със същия следва да се сключи договор за Обект № 3. 

6.За Кандидат № 6 ЕООД „Лес Комерс 94”, гр. Шумен определен за изпълнител за Обект 

№ 2 – документите са внесени под вх. № 565/17.02.2023 г. в 13,00 ч. След обстоен преглед, 

комисията констатира, че ЕООД „Лес Комерс 94” е представил всички изискуеми документи. 

Заявените от него факти и обстоятелства в декларация № 1, съответстват на информацията в 

представените документи и със същия следва да се сключи договор за Обект № 2. 

Представените от участниците документи са неразделна част от досието на процедурата. 

С това комисията обяви за приключило заседанието на 21.02.2023 г. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и е неразделна част от документацията на 

процедурата. 

 

 

                          Комисия:1./П/…чл.59 от ЗЗЛД 

 

                                                 2 . / П / … чл .5 9  от  ЗЗЛ Д .  

 

                                          3…/П/…чл.59 от ЗЗЛД 


