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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВА ЗАГОРА”

Адрес: гр. Нова Загора, ПК 8900, ул. „Петко Енев” № 73, тел. 0457/62033, факс 0457/63631, e-mail: dgsnovazagora@uidp-sliven.com

ЗАПОВЕД

№ РД-10-71/17.09.2021 година

гр. Нова Загора

На основание чл. 35, ал. 8 от „Наредба за условията и реда на възлагане изпълнението на
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина
и недървесни продукти”,  във връзка с проведен открит конкурс за възлагане на поръчка с
предмет: „Възлагане на комплекс от лесокултурни дейности в горски територии в обособен
обект „№ 2-2021 г.” териториален обхват на ТП „ДГС – Нова Загора” и моя Заповед № РД-
10-68/27.08.2021 г. за определяне на Изпълнител,

Н А З Н А Ч А В А М :
Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Петьо Киров – зам.-директор в ТП „ДГС - Нова Загора”
ЧЛЕНОВЕ: 1. Динко Димитров – в начлник ГСУ в ТП „ДГС - Нова Загора”

2. Росица Йорданова – касиер - домакин в ТП „ДГС - Нова Загора”

със задача да разгледа и провери редовността и съответствието на представените
документи по чл. 35, ал. 5 от НУРВИДГТДОСПДНГП /Наредбата/ , от определените за
ИЗПЪЛНИТЕЛИ при проведен открит конкурс за възлагане на поръчка с предмет: „Възлагане
на комплекс от лесокултурни дейности в горски територии в обособен обект „№ 2-2021 г.”
териториален обхват на ТП „ДГС – Нова Загора”.

Комисията да се събере и да започне работа на 17.09.2021 г. в 10:00 ч. в административната
сграда на ТП „ДГС Нова Загора”, гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” 73.

Протоколът на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на работа, да ми се
представят за одобрение в 3 – дневен срок от приключване работата на комисията.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и
изпълнение.
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Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петьо Киров – зам. директор в ТП
”ДГС Нова Загора” .

ИНЖ. ГАНЧО ПЕТРОВ: :/п/,/п/**заличена информация,съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД

ДИРЕКТОР НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО
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ПК/ММ


