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П  Р  Е  П  И  С  

 

       УТВЪРЖДАВАМ: ............/П/...................... 

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 23.09.2020 г. 

П Р О Т О К О Л  № 3  

 
Днес, 23.09.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 292/17.08.2020 г. на инж. 

Веселин Нинов – директор на СИДП ДП – Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на 
постъпилите оферти за участие в открита процедура по чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на 

полезащитни горски пояси с нарушена структура и създаване на нови, както и 

дейности по трансформация на иглолистни култури в широколистни с цел 

възстановяване и запазване на местообитания на малкия креслив орел“ в държавни 

горски територии в обхвата на СИДП ДП гр. Шумен, обособени в Обект № 1 с обща 

площ 278 дка (27,8 ха), с шест отделни позиции, както следва: Позиция № 1 – Ръчни 

дейности по създаване на нови полезащитни горски пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП 

ДГС Генерал Тошево; Позиция № 2 – Ръчни дейности по възстановяване на 

полезащитни горски пояси с нарушена структура на площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС 

Добрич; Позиция № 3 – Ръчни дейности по възстановяване на полезащитни горски 

пояси с нарушена структура с площ от 82 дка и дейности по трансформация на 

иглолистни култури в широколистни на площ от 99 дка на ДГТ в ТП ДЛС Балчик; 

Позиция № 4 – Механизирани дейности по създаване на нови полезащитни горски 

пояси на площ от 60 дка ДГТ в ТП ДГС Генерал Тошево; Позиция № 5 – Механизирани 

дейности по възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура на 

площ от 37 дка ДГТ в ТП ДГС Добрич; Позиция № 6 – Механизирани дейности по 

възстановяване на полезащитни горски пояси с нарушена структура и дейности по 

трансформация на иглолистни култури в широколистни на площ от 82 дка ДГТ в ТП 

ДЛС Балчик.“, открита с решение  № D 5 262 8 / 13 .0 7 . 20 20  г. на инж. Веселин Нинов в 
състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 от ЗЗЛД… – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП– 

Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – началник отдел при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

2. …чл. 59 от ЗЗЛД… – р-л „Финансов отдел“ и гл. счетоводител при ЦУ на СИДП ДП 

– Шумен; 

3. …чл. 59 от ЗЗЛД… – експерт ОП при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

4. …чл. 59 от ЗЗЛД… – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, се събра и 

взе следното решение: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1 

Поради настъпили технически причини свързани с електронната платформа на 

ЦАИС, комисията променя обявения час за отваряне на Ценовите предложения на 

допуснатите участници, от 13:00часа на 24.09.2020г. на 16:00ч на 24.09.2020г., като 
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запазва мястото - в Заседателната зала на Административната сграда на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП, с адрес: гр. Шумен, ул. “Петра”№1, ет. 4. 

 

Настоящият протокол да се сведе до знанието на участниците в процедурата за 

съответната позиция чрез публикуване на съобщение в профила на купувача към 

досието на настоящата поръчка, намиращо се на платформата ЦАИС, и изпращане на 

съобщение до участниците, с оглед изискванията на чл. 9л, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, да 

предоставят генерирания ключ за декриптиране на ценовата оферта за съответната позиция, 

както и правото им да изпратят свои представители, които да присъстват на декриптиране и 

отваряне на офертите. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си на 23.09.2020 г. в 15:00 часа, 

като протоколът се състави и подписа от комисията в един екземпляр, след което на същата 

дата се представи на Възложителя за утвърждаване. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

Председател: …………/П/…………… 
   …чл. 59 от ЗЗЛД… 
 
Членове: 
   1. ………/П/………………… 
   …чл. 59 от ЗЗЛД… 
 
   2. ………/П/……………….. 
   …чл. 59 от ЗЗЛД… 
 
   3. ………/П/……………….. 
   …чл. 59 от ЗЗЛД… 
 
   4. ………/П/……………….. 
   …чл. 59 от ЗЗЛД… 


