
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ГР.СОФИЯ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР.СЛИВЕН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО” КАРНОБАТ гр.Карнобат 
8400 гр. Карнобат, тел/факс: 0559/2-21-59, e-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД – 10 -290 

гр.Карнобат, 20.09.2019 г. 

 

                     Подписаният, инж. Светлин Тодоров Водев – директор на ТП „ДГС Карнобат”, във 

връзка с моя Заповед № РД-10-289/19.09..2019 г., с която „Топленко” ЕООД е определен за 

изпънител в процедура, представялваща открит конкурс за добив на дървесина, представляващ сеч, 

извоз, сортиране, рампиране до временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина от 

Обект №1928, отд./подотд. 333- г; 334-ж; 386- в, от ОГТ в териториалния обхват на «ЮИДП» ДП 

гр.Сливен, ТП «ДГС КАРНОБАТ», както и 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 /Наредба/, назначавам комисия в състав: 

              Председател: инж.Христо Илиев – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”, 

             и членове: 

1. Станка Банчева – главен счетоводител ТП „ДГС Карнобат”; 

2.  Валентина Райчева-  счетоводител ТП „ДГС Карнобат”; 

която да се събере и да провери редовността и съответствието на представените от 

управителя на „Топленко” ЕООД, във връзка с изискванията на чл.35, ал.5 от Наредбата 

документи. 

1. Комисията да проведе заседание на 24.09.2019 г. в 10, 00 часа, за да разгледа описаните по-

горе документи, както и да провери редовността и съответствието им с изискванията на чл. 35, ал.5 

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. 

           2. Комисията да проведе заседание в административната сграда на ТП „Държавно горско 

стопанство” Карнобат, находяща се на адрес: гр. Карнобат, ул. „Москва” № 1. 

3. Работата на комисията следва да приключи със съставянето на протокол 

проведеното заседание в срок от три работни дни. 

4. Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на членовете на комисията, за сведение и 

изпълнение. 

5. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществя лично. 

 

 

Директор ТП „ДГС Карнобат”:.....................п*........... 

 (инж. Светлин Водев) 

 

 
*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД 
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