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ЗАПОВЕД № РД-10-106/28.06.2022 г. 
с. Звездец,  

 

На основание чл. 21 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка със Заповед  

№ РД-10-99/09.06.2022г. на Директора на  ДГС „Звездец“, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 1.Назначавам комисия, за провеждане на открит конкурс за възлагане дърводобив - :„Добив 

на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за 

Обект № 2218, находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП 

„ДГС Звездец“,   открит  с моя Заповед  № РД-10-99/09.06.2022г., в състав: 

 

Председател: инж.Данаил Кръстев – Зам.-директор на ТП „ДГС Звездец” . 

Членове: 1. Тинка Хаджиева - счетоводител при ТП „ДГС Звездец“                 

          2. адв.Милена Георгиева - юрист при ТП „ДГС Звездец“ 

                                   

  2. Състава на комисията да бъде обявен 28.06.2022г. в 09:00 часа в административната 

сградата на ТП „ ДГС Звездец”. 

3. Всеки от членовете на комисията да подпише декларация по чл. 21, ал. 6 от Наредбата 

преди откриване на заседанието й и получаване на списъка с кандидатите. 

          4. Комисията да приключи своята работа в срок от три работни дни, като ми представи за 

утвърждаване протокол за разглеждането и класирането на кандидатите, заедно с цялата 

документация, събрана в хода на провеждането на конкурса. 

5. Когато офертата на кандидат съдържа предложение, което в зависимост от избрания 

критерий за оценка е с 20 или повече на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните 

предложения в останалите оферти, комисията може да изисква от него подробна писмена обосновка 

за начина на нейното образуване като определи срок за представянето й. 

          6. В случаите по точка 5, срокът за приключване на работата на комисията се удължава със 

срока, даден от нея, за представяне на обосновката от участника. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение. 

       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Данаил Кръстев- зам.директор при 

ТП „ДГС Звездец”. 

 

 

Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 

ИНЖ.АТАНАС СПАСОВ 
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