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„Североизточно държавно предприятие” ДП 

ТП  ДЛС ” Черни Лом ” гр.Попово 
7800 гр.Попово, бул.”Михаил Маджаров” № 68,тел.0608/4 20 47, 

      факс 0608/4 41 05 , e-mail:dls.cherni_lom@dpshumen.bg 

  

 

 
 
                                          УТВЪРДИЛ:       

                                           Директор ТП ДЛС ”Черни Лом“ гр. Попово ….чл.59 от ЗЗЛД… 

                                                                                                     (инж. Юлиан Будаков) 

 

                          Дата на утвърждаване: 25.08.2021г. 

 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

      Днес, 24.08.2021г. комисия, назначена на основание чл. 21, ал.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 със Заповед 

№197/24.08.2021г. на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово,  в състав : 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Атанас Димитров–зам. директор при ТП ДЛС «Черни Лом»  

          и      

          ЧЛЕНОВЕ:   1. Ралица Тодорова –юрисконсулт при ТП ДЛС «Черни Лом»  

                     2. Юлиан Илиев –зам.гл.счетоводител при ТП ДЛС «Черни Лом» 

  

      се събра на заседание от 10:00 часа в заседателната зала към административната сграда 

на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението 

на лесокултурни мероприятия с предмет: „Извършване на механизирано почистване на 

площи за залесяване и механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски 

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

на ТП ДЛС „Черни Лом“, обособени в Обект № 1 „Механизирано почистване на площта от 

издънки и храсти, изораване на дълбочина 30-35см. и дисковане на площите в отд. 74-1, 

183-3, 191-2, 233-4, 314-1 и отваряне на дупки с тракторен свредел в отд. 74-1“ и Обект №2 „ 

Извършване на механизирано почистване на площта от издънки и храсти изкореняване на 

пънове; избутване на изкоренени пънове до 100м.; подравняване на площта с булдозерна 

дъска, изораване и дисковане на площта в отд. 401-б,401-в и 401-г“. 

       Процедурата е открита със Заповед №177/04.08.2021 г. на вр.и.д. директор на ТП ДЛС 

„Черни Лом” гр. Попово във връзка Заповед №249/17.06.2021 г. на Директора на „СИДП“ ДП 

– гр.Шумен, чрез открит конкурс за възлагане на дейности по чл.10, ал.1, т.6 и т.7 по реда 

на чл.15 и сл. 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. 
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      Председателят на комисията извърши проверка и установи, че присъстват 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 (обн. в ДВ. бр. 96 

от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 

02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., 

ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.)  и условията за провеждане на процедурата. 
       На комисията бе представен входящ регистър, представляващ списък с кандидати и 

представените от тях документи. От представения входящ регистър комисията установи, че 

към изтичане на крайния срок за депозиране на оферти, а именно: 23.08.2021 г. - 16:00 часа 

в деловодството на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово не са постъпили заявления за участие 

от заинтересовани лица. 

         Поради липса на подадени оферти за участие в посочения открит конкурс за обект №1 и 

Обект №2, за същия е приложима разпоредбата на 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. 

          Предвид горе установеното и мотивирана от изложеното, комисията единодушно 

РЕШИ: 

 

        Предлага на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово в качеството му на 

Възложител да прекрати открития със Заповед №177/04.08.2021 год. открит конкурс за 

„Извършване на механизирано почистване на площи за залесяване и механизирана 

подготовка на почвата за залесяване в горски насаждения, разположени в горски 

територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“, 

обособени в Обект № 1 „Механизирано почистване на площта от издънки и храсти, 

изораване на дълбочина 30-35см. и дисковане на площите в отд. 74-1, 183-3, 191-2, 

233-4, 314-1 и отваряне на дупки с тракторен свредел в отд. 74-1“ и Обект №2 „ 

Извършване на механизирано почистване на площта от издънки и храсти 

изкореняване на пънове; избутване на изкоренени пънове до 100м.; подравняване на 

площта с булдозерна дъска, изораване и дисковане на площта в отд. 401-б,401-в и 401-

г“, 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. 

         Настоящия протокол, ведно с цялата документация се предават за утвърждаване, за 

издаване на заповед по чл.23, ал.1, т.2 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: ……...... чл.59 от ЗЗЛД..……………….. 

   (инж.Атанас Димитров– заместник директор при ТП ДЛС „Черни Лом”) 

 

Членове:      1….…… чл.59 от ЗЗЛД ………………….. 

                              (Ралица Тодорова - юрисконсулт при ТП ДЛС „Черни Лом”) 

 

                          2. ……… чл.59 от ЗЗЛД ………………….. 

                             (Юлиан Илиев – зам.гл.счетоводител в ТП ДЛС „Черни Лом”) 


