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ЗАПОВЕД 
№ РД-10-15/24.02.2023г. 

с. Кипилово, 

  На основание чл.21, ал.1 от „Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за 

ползване на дървесни и недървесни горски продукти”. 

НАЗНАЧАВАМ: 

  Комисия в състав: 

 Председател: 

Толина Тодорова – юрисконсулт в ТП „ДГС Кипилово“ 

 Членове: 

        1.Ваня Момчарова – ЗАС в  ТП „ДГС Кипилово”                   

    2.инж. Панайот Желев  -лесничей в ТП „ДГС Кипилово” 

 

Да разгледа, оцени и класира представените оферти на кандидатите за 

изпълнение на услугата Дърводобив / сеч, извоз, сортиране и рампиране на временен 

склад на прогнозни количества дървесина/ от обект в териториалния обхват на ТП 

„ДГС Кипилово” на 24.02.2023 г.от 12:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС 

Кипилово”, както следва: 

Обект № 2309 с подотдели: 1131 „б“, 1133 „д“, 1134 „б“; с количество 

дървесина – 202 пл.м3. лежаща маса и прогнозна цена на 8368 /осем хиляди триста 

шестдесет и осем/ лева без ДДС. 

           Критерият за оценка на предложенията: НАЙ – НИСКА предложена цена 

за изпълнение на възложените дейности по ползване на дървесината за съответния 

обект. 

           След приключване на работата си, комисията да състави протокол за 

разглеждане на документите и класиране на кандидатите, в тридневен срок, който да 

ми бъде представен ведно с цялата документация събрана в хода на провеждане на 

процедурата за утвърждение.                                                             

 Действията на комисията до изготвяне на протокола са публични.  

 Настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение. 

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иваничка Иванова– гл. 

счетоводител в ТП „ДГС Кипилово” 

ДИРЕКТОР ТП „ДГС Кипилово”:……п/пп*….… 

                                                                      /инж. Къньо Стоянов/                                                                                                                                    
    

Съгласувал: 

Толина Тодорова                             юрисконсулт               …..…п/пп*…….      дата: 24.02.2023г. 

(собствено и фамилно име)              (длъжност)                     (подпис) 

 

 

Изготвил: 

Ваня Момчарова   ЗАС              …..…п/пп*…….      дата: 24.02.2023г. 

(собствено и фамилно име)               (длъжност)                      (подпис) 
 

 

 
 
 

 

 

http://www.dgskipilovo@uidp-sliven.com


         МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО    
     ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
        ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИПИЛОВО 

________________________________________________________________ 
адрес: с.Кипилово ПК 8998, ул. „Васил Левски” № 58 тел. 04583/2423, e-mail: dgskipilovo@uidp-sliven.com 

 

 

с. Кипилово ул. „Васил Левски” № 58 тел. 04583/2423, https://dgskipilovo.uidp-sliven.com/ 

 

 

http://www.dgskipilovo@uidp-sliven.com

