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З А П О В Е Д 

№ З - 19 - 168/03.05.2022г. 

 

за назначаване на комисия за разглеждане на подадените документи за сключване на 

договор, с предмет „Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно 

Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по 

Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на 

територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране 

и рампиране на добитата дървесина”, включена в Обект № 2207, с отдели и подотдели 289 „а“, 

289 „е”, 293 „б”, 293 „в”, 293 „з” и Обект № 2216, с отдел и подотдел 222 „л” от годишния 

план за ползването на дървесината за 2022 г., от горски насаждения, разположени в горски 

територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС - Пловдив“ към ЮЦДП гр. 

Смолян” 

 

На основание чл. 35, ал. 8 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 /Наредбата/, във връзка със Заповед № З-19-

154/13.04.2022г. на Директора на ТП „ДГС – Пловдив” за определяне на изпълнител за Обект № 

2207, с отдели и подотдели 289 „а“, 289 „е”, 293 „б”, 293 „в” и 293 „з”, намиращ се в 

териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС - Пловдив” към ЮЦДП гр. Смолян, 

 

Н А З Н А Ч А В А М, 

комисия за проверка на редовността и съответствието на представените документи, в 

срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата за гореописания обект, в следния състав: 

 

Председател: инж. Румен Балабанов – технолог по дърводобива към ТП „ДГС – Пловдив”;   

Членове:  

1. юрк. Яна Делчева –  юрисконсулт към ТП „ДГС – Пловдив”; 

2. Бистра Рангелова – счетоводител към ТП „ДГС – Пловдив”; 

 
О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА 

 

1. Милена Илиева – касиер – домакин на ТП “ДГС – Пловдив”; 

2. инж. Меджбур Велият – лесничей в ТП “ДГС – Пловдив”. 

 

Комисията да се събере на 03.05.2022г. от 11:00 часа за проверка на редовността и 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

“ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – СМОЛЯН 

ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 
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съответствието на представените документи по ал. 5 на чл. 35 от Наредбата на обявеният с 

горепосочената заповед за спечелил отрит конкурс за „Извършване на добив на прогнозни 

количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване 

на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се 

добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен 

склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина”, включена в Обект № 2207, с отдели и 

подотдели 289 „а“, 289 „е”, 293 „б”, 293 „в” и 293 „з” от годишния план за ползването на 

дървесината за 2022 г., от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП „ДГС - Пловдив“ към ЮЦДП гр. Смолян”. 

Комисията да състави протокол на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата, който в 3-дневен 

срок да ми бъде представен за утвърждаване.   

След изготвяне на протокола същият да бъде изпратен за публикуване на страницата на 

ЮЦДП – гр. Смолян и на страницата на стопанството.  

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Анна Бодурова – зам. директор на 

ТП „ДГС – Пловдив“. 

 

Настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ: ……../п/*……… 

ДИРЕКТОР НА ТП “ДГС - ПЛОВДИВ” 

 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 

 


