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З А П О В Е Д 
№ ПО-06-326/10.08.2021 год. 

 
На основание чл. 60, ал.1 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" (изм. ДВ. бр.26 от 29 март 2019 г.) и Заповед № ПО-06-

297/22.07.2021 г. за откриване процедура за предварителна продажба на прогнозни количества стояща 

дървесина на корен в горски територии - държавна собственост по обекти в териториалния обхват на 

дейност на ТП „ДГС Сливен” 

 

                                                       НАЗНАЧАВАМ: 
Комисия за провеждане на процедура - Търг с явно наддаване за предварителна продажба на 
прогнозни количества стояща дървесина на корен в териториалният обхват на дейност на ТП „ДГС 

Сливен" Обект № 2146 /отд.: 5 „а”, 479 „а”/ и Обект № 2147 /отд.: 516 „л”/ в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Милена Ангелова – зам.директор „ЛКМ” при ТП „ДГС Сливен” 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Добромира Митева – „Юрисконсулт” при ТП „ДГС Сливен”  

2. Сибел Юмерова - „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 
3. инж. Диана Михалкова – „Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

4. Славянка Симеонова – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

 

Резервни членове: 
1. Аня Христова - „пом.Лесничей” при ТП „ДГС Сливен” 

2. Соня Колева – „Счетоводител” при ТП „ДГС Сливен” 

 
 

След приключване на работата си, комисията да състави протокол за разглеждане на 

документите и класиране на кандидатите в двудневен срок, който да ми се представи за 

утвърждаване. 
Действията на комисията до изготвяне на протокола са публични. 

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

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.  
 

 

 
ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ …../п/……… 

Директор ТП „ДГС Сливен” 

                  
                                                                   
ДМ/ДМ        

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

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


