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                             МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
                  „ СЕВЕРОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ “  ДП 
                    ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  „ЧЕРНИ ЛОМ“  

                     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: ………чл.59 от ЗЗЛД…………
                                                       инж. Диана Василева 

                                                                      Директор на ТП ДЛС ”Черни Лом“   

                                                 

                     Дата на утвърждаване:                 

                                                                                           01.04.2022 год. 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 
         Днес, 01.04.2022 год.  назначена комисия 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 № 91/01.04.2022г. на директора на ТП ДЛС „Черни 

Лом” гр. Попово, в състав: 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Станислава Караманолева на длъжност лесничей при 

ТП ДЛС «Черни Лом»  гр. Попово 

             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 ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, бул. „Михаил 
Маджаров“ № 68, за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на 
дейности, с предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина 
от временни складове до адрес на лица закупили дървесина от ТП ДЛС 
“Черни Лом“, натоварена на превозно средство“ с обособени обекти № 1 –
отдели: 114-п, 127-о и 135-в, обект № 2 с отдели: 21-а и 79-в и обект № 3, включващ 
отдел 361-е, в изпълнение на Заповед №196/15.03.2022г. на Директора на 
„Североизточно държавно предприятие“ ДП  гр.Шумен, разпоредбите на чл.173, 
ал.2 от Закона за горите и Заповед № 69/15.03.2022 г. на директора на ТП ДЛС 
“Черни Лом” гр.Попово, чрез открит конкурс за възлагане на дейности по чл.10, 
ал.1, т.3 по реда на чл.15-22 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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         Присъстваха всички членове на комисията. На комисията бе представен 

входящ регистър, представляващ списък с кандидатите, същата установи, че към 

изтичане на крайния срок за депозиране на оферти, а именно: 31.03.2022г., 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 

обекти №№1,2 и 3, за същите 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 № 69 / 15.03.2022 г. открит 

конкурс включващ товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозни 

количества технологична дървесина и дърва за огрев по заявка от временен склад, 

находящ се в отдели на ДГТ в района на дейност на ТП ДЛС “Черни Лом“ гр. 

Попово до адрес на физически лица по списък, предложен и одобрен от кмета на 

населеното място, за обект №1, обект №2 и обект №3, с общо прогнозно 

количество дървесина за транспортиране за обектите от 1553 пл.м3, на основание 

чл.23, ал.1, т. 2 във връзка 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. 

         Настоящия протокол, в едно с цялата документация се предават за 

утвърждаване, на основание чл.22, ал.19 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:…....заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД……..….. 

(инж.Станислава Караманолева – лесничей 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 при ТП ДЛС „Черни Лом”) 


