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ЗАПОВЕД 
№ ПО-06-51/12.01.2022год.  

 

На основание чл. 21, 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-06-166/17.12.2021 г. за откриване процедура за възлагане добив на дървесина в горски 

територии - държавна собственост, по обекти от териториалния обхват на ТП „ДГС Сливен” 

 

 

НАЗНАЧАВАМ: 
Комисия за провеждане на процедура – „Открит конкурс” за възлагане на  добив на дървесина по 

реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 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“ /Наредбата/, за Обекти № 2212, № 

2215, № 2218, № 2219 и № 2220 /отд.: 258 „ж”, 265 „и”, 631 ”г”, 649 „в”, 235 „б”, 233 „б“, 

243 „б”, 277 „ж”, № 277 „и“/, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Милена Ангелова – заместник – директор на ТП „ДГС Сливен” 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Мария Гурцова – юрисконсулт в ТП „ДГС Сливен” 

2. Славянка Сименонова – счетоводител в ТП „ДГС Сливен” 

3. инж. Диана Михалкова – лесничей в ТП „ДГС Сливен” 

4. инж. Венета Тодорова – лесничей в ТП „ДГС Сливен” 

 

Резервни членове: 

1. Аня Христова – пом. лесничей на ТП „ДГС Сливен” 

2. Соня Колева – счетоводител на ТП „ДГС Сливен” 

 

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

документите и класиране на кандидатите, 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 НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН”        
 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент 

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



 гр. Сливен,  ПК 8800, ул. Орешак № 15А,  тел.  (+35944) 62 27 42   факс (+35944) 66 25 28,  email: dgssliven@uidp-sliven.com   
 

 

 
 


