
 

 УТВЪРЖДАВАМ:………П………….. 

ДИРЕКТОР ТП ДГС ”Омуртаг” 

                       /инж. …чл.59 от ЗЗЛД…/  

        дата 06.10.2021г. 

     

ПРОТОКОЛ №1 
 

 Днес 06.10.2021 г. комисия назначена със Заповед №383/06.10.2021 г. на Директора на 

ТП ДГС „Омуртаг” гр. Омуртаг в състав: 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. …чл.59 от ЗЗЛД…– зам.директор-при ТП ДГС „Омуртаг”                                 

   ЧЛЕНОВЕ:1. …чл.59 от ЗЗЛД…– р-л счетоводен отдел – при ТП ДГС„Омуртаг”                                 

           2. адв. …чл.59 от ЗЗЛД…– адвокат при Адвокатска колегия - Търговище  

 в изпълнение на горепосочената заповед и Заповед №355/17.09.2021 г. се събра на 

заседание от 10,00 часа в сградата на ДГС „Омуртаг”, да проведе Процедура по реда на чл. 15 и 

сл. от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и не дървесни 

горски продукти” (Наредбата), за определяне на изпълнител на дейности по чл. 10, ал. 1, т. 6  

почистване на площи за залесяване и т. 7. подготовка на почвата за залесяване от Наредбата с 

предмет: „Извършване на  механизирано почистване на площи за залесяване чрез 

премахване на нежеланата растителност и остатъците от сечта в горски насаждения, 

разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС 

„Омуртаг“, както следва: 

 

Обект №1 

Обект 

№ 

Вид 

лесокул
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подотдел 

Площ 
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дка 
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я
р

к
а 

К
о
л
и

ч
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тв
о

 

Единична 

пределна 

цена 

лв/дка 

без ДДС 

Пределна 

обща цена 

за дейността 

лв, без ДДС 

Съдържание на 

работата 

Срок за 

изпълнение 

не по-късно 

от: 

Гаранц

ия за 

участие 

/лв./ 

  

 

 

 

 

 

Механ

изира

но       

почис

тване  

на 

площ

и за 

залеся

ване 

 

298,,б“ 21 дка 21 200,00 4 200,00 

Механизирано 

почистване на площи 

за залесяване чрез 

премахване на 

нежеланата 

растителност и 

остатъците от сечта 

31.12.2021г

. 

 

298,,в“ 5 дка 5 200,00 1 000,00 

Механизирано 

почистване на площи 

за залесяване чрез 

премахване на 

нежеланата 

растителност и 

остатъците от сечта 

31.12.2021г

. 

362,,р“ 7 дка 7 200,00 1 400,00 

Механизирано 

почистване на площи 

за залесяване чрез 

премахване на 

нежеланата 

растителност и 

остатъците от сечта 

31.12.2021г

. 



 

 

Присъсваха всички членове на комисията. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Наредбата 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 и условията съгласно  документацията. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на чл.15, и следващите от Наредбата 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 за 

откриване на процедурата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

362,,т“ 5 дка 5 200,00 1 000,00 

Механизирано 

почистване на площи 

за залесяване чрез 

премахване на 

нежеланата 

растителност и 

остатъците от сечта 

31.12.2021г

. 

 

ОБЩО 

ПОЧИСТВАНЕ НА 

ПЛОЩИ ЗА 

ЗАЛЕСЯВАНЕ 

Х Х 38 Х 7 600,00 Х Х 

П
о
ч
в
о
п

о
д

го
то

в
к
а 

298,,б“ 21 дка 21 250,00 5 250,00 

Механизирано 

фрезоване на 

дълбочина        30-

35 см в това число 

раздробяване на 

корени и пъни          

31.12.2021г

. 

298,,в“ 5 дка 5 250,00 1 250,00 

Механизирано 

фрезоване на 

дълбочина        30-

35 см в това число 

раздробяване на 

корени и пъни          

31.12.2021г

. 

362,,р“ 7 дка 7 250,00 1 750,00 

Механизирано 

фрезоване на 

дълбочина        30-

35 см в това число 

раздробяване на 

корени и пъни          

31.12.2021г

. 

362,,т“ 5 дка 5 250,00 1 250,00 

Механизирано 

фрезоване на 

дълбочина        30-

35 см в това число 

раздробяване на 

корени и пъни          

31.12.2021г

. 

ОБЩО 

ПОЧВОПОДГО

ТОВКА 

Х Х 38 Х 9 500,00 Х Х 

Обща крайна пределна цена за обекта, над 

която няма да се приемат ценови 

предложения: 

17 100,00 Х Х 855,00 



От представеното извлечение на регистъра на офертите се установи, че оферти за 

участие в определения срок не са подадени. 

 

С  о гл ед  го р е  уст ан ов ен ото  и  н а  о сн ов ани е  чл.24, ал.1, т.1 от НУРВИДГТ 

к оми си ят а  вз е  един од уш н о  сл еднот о . 

 

 

П РОТ ОКОЛН О РЕ ШЕНИ Е №1  

 

Предлага на директора на ТП ДГС ,,Омуртаг“, поради липса на постъпили оферти за 

участие в открития конкурс за Обект №1 с предмет: „Извършване на  механизирано 

почистване на площи за залесяване чрез премахване на нежеланата растителност и 

остатъците от сечта и почвоподготовка – механизирано фрезоване на дълбочина 30 – 35 см 

, в т.ч. раздробяване на пъни и корени върху цялата площ за залесяване в горски 

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

дейност на ТП ДГС ,,Омуртаг“ в деловодството на ТП ДГС ,,Омуртаг“, на основание чл.24, 

ал.1, т.1 от Наредбата 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, 

да прекрати процедурата - открит конкурс за Обект №1 . 

 

    

Настоящият протокол се състои от 3 страници и е съставен в един екземпляр неразделна 

част от същия са всички описани в него документи. 

 

 

 

 

 Комисия:   1………П…………. 

                    2………П…………. 

                    3………П…………. 

       

 


