
 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 184 

30.11.2021 год. 

 На основание чл. 21 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, Заповед 

№ 172/11.11.2021 г. на Директора на ТП „ДГС Нови пазар”, във връзка със Заповед № 468/10.11.2021 г. на Директора 

на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен, във връзка с разпоредбите на чл.173, ал.2, от Закона за горите. 

Н А З Н А Ч А В А М : 

Комисия за провеждане на процедура за провеждане на открит конкурс за извършване на дейности в ДГТ – 

„Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, 

разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина, 

товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината от годишния план за 

ползване 2021 год. от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – държавна 

собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Нови пазар“, в следния състав: 

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. чл.59 от ЗЗЛД – специалист лесовъдство при ТП ДГС „Нови пазар“ 

                     ЧЛЕНОВЕ:1. чл.59 от ЗЗЛД –  рък.счетоводен отдел при ТП ДГС „Нови пазар“ 

            2. чл.59 от ЗЗЛД – адвокат при ШАК     

        Резервни членове: 1. чл.59 от ЗЗЛД – счетоводител  при  ТП „ДГС Нови пазар“ 

     2. чл.59 от ЗЗЛД –лесничей  при ТП „ДГС Нови пазар“ 

   Заседанията на комисията започнат в адм. сградата на ТП ДГС Нови пазар  на 30.11.2021 год, от 10.00 часа 

за   Обекти № №15, 17 и 18  - определяне на изпълнител за възлагане на следните дейности„Извършване на добив 

на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на 

асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина, товарене, 

транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината от годишния план за ползване 2021 

год., от горски насаждения, разположени в държавни горски територии – държавна собственост, в 

района на дейност на ТП ДГС „Нови пазар“.  

 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. 

 

 

 

инж. чл.59 от ЗЗЛД :…..П........ 

зам-директор на ТП ДГС „Нови пазар“ 
Съгласно заповед заместване № О-402 от 26.11.2021г. 


