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З А П О В Е Д   
 

№ РД – 10 – 263 
гр.Карнобат, 28.08.2019 г. 

 

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

моя Заповед № РД–10-256/16.08.2019 г., с която за купувач на добита дървесина от в 

резултат на проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, 

находяща се  на територията на ТП „ДГС Карнобат” Обект № 1923, отд./поотд. 192а, 

193з, 193и, открит със Заповед № РД-10- 239/29.07.2019 г. на директора на ТП „ДГС 

Карнобат”,  проведен  на 15.08.2019 г. от 10.30 ч. в сградата на ТП „ДГС Карнобат” и 

съгласно утвърдения протокол на комисията, назначена с моя Заповед № РД-10- 

253/15.08.2019 г., 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, назначавам комисия в състав: 

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

 

          и членове: 1. Станка Банчева– счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”;                 

   2. Жени Ранкова -  юрист при ТП ”ДГС Карнобат”, 

която да се събере и да провери редовността на представените от дружеството-

купувач документи във връзка с изискванията на чл.35, ал.5 от Наредбата. 

 1. Комисията да се събере на 28.08.2019 г. в 16,30 часа в административната 

сграда на ТП ”ДГС Карнобат”, находяща се на адрес: гр. Карнобат, ул. „Москва” 

№ 1, за да разгледа представените от дружеството купувач документи, да провери 

редовността им, както и съответствието им с изискванията на чл.35, ал.5 от 

Наредбата. 

2. Работата на комисията следва да приключи със съставянето на протокол за 

заседание относно разглеждането и преценка на редовността на документите в 

срок от три работни дни. 

3. Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на членовете на 

комисията, за сведение и изпълнение. 

4. Контрол  по изпълнение на заповедта ще осъществя лично. 

 
                 Директор ТП ”ДГС Карнобат”:................... *П....................... 

                                                              (инж. Светлин Водев) 

 

*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД 


