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ЗАПОВЕД  

№ РД-10 - 72/20.04.2022г. 
с. Звездец 

 

 

 Във връзка със Заповед № РД-10-40/09.03.2022 г., за провеждане и класиране на 

конкурс за възлагане дърводобив - ”Сеч, разкройване на асортименти и извоз до временен 

склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина за Обект № 2214, 2215 и 2216 от 

горски територии - държавна собственост на територията на ТП „ДГС Звездец”
3 

и със Заповед 

№ РД-10-64/31.03.2022 г. на Директора на ТП „ДГС Звездец“ за Обект № 2216  е определен 

купувач „Лес 2020 Ди-Ес“ ЕООД с ЕИК: 206273303, със седалище и адрес на управление: 

област Бургас, община Малко Търново, гр.Малко Търново, п.к. 8162, ул.“Янко Карагяуров“ 

№5, вх.1, ет.2, ап.7, представлявано от Катерина Заркова Воденичарова – управител, 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: Тинка Хаджиева - счетоводител  при ТП „ДГС Звездец“  

       Членове: 1.инж.Стела Куртева - лесничей при  ТП „ДГС Звездец„            

                 2. адв. Милена Георгиева     

 

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

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

  1. Комисията да се събере на 20.04.2022 г. в 9:10 часа в административната сградата на 

ТП „ ДГС Звездец”, с адрес: с.Звездец, ул.“Петрова нива“ №7, 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. Контрола по изпълнение на Заповедта възлагам на  Тинка Хаджиева- счетоводител  

при ТП „ДГС Звездец ”. 
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