
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ” 
      Гр.Провадия, кв.”Север”, тел. 0518/42176, факс 0518/42170 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№  РД 05-19 

 

Гр. Провадия  15.02.2017 г. 

 

 

 На основание чл. 12, ал. 1, чл. 15 и сл., във връзка с чл. 21, ал. 1 от Наредбата 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 и Заповед №23/26.01.2017 г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен, във 

връзка с разпоредбите на чл.174, ал.2 от Закона за горите. 

 

НАЗНАЧАВАМ 

 

І. Комисия за провеждане открит конкурс с предмет: "Товарене, 

транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина за нуждите на ТП 

"ДГС Провадия"за Обект №  1 - в следния състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – началник отдел ЦУ 

СИДП 

СЕКРЕТАР:  инж. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – експерт ЦУ СИДП 

ЧЛЕНОВЕ:  

1.  заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – Юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

2.  заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – счетоводител ТП ДГС Варна 

3.  инж. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – зам.-директор ТП ДГС Провадия 

 

Резервни членове:  

1. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – експерт ЦУ СИДП 

2. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – Юрисконсулт при ТП ДГС „Варна” 

3. инж. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – зам.-директор ТП ДГС Провадия 

4. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД – р-л счетоводен отдел ТП ДГС Провадия                

             

 Заседанията на комисията започват на 15.02.2017 год, от 10,00 часа в 

административната сграда на  ТП ДГС „ Варна”  за  Обект 1 – открит конкурс с 

предмет: "Товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина 

за нуждите на ТП "ДГС Провадия". 

 Председателят на комисията определя за протоколчик един от членовете на 

комисията. 

Председателят на комисията да ми представи протокол отразяващ протичането и 

резултатите от открития конкурс в срок от 3/три/ работни дни след приключването на 

процедурата. 

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

сведение и изпълнение. 

 

 

                                         Директор ТП ДГС Провадия:подписано и заличено 

                        инж. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

       

 


