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ЗАПОВЕД
№ РД-07-94
09.08.2022г., гр. Радомир
На основание чл. 74е, ал. 6 във връзка с чл.35, ал.8 и чл.23 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, във връзка със Заповеди №№ РД-07-53/ 24.06.2022г. и РД-07-77/
20.07.2022г. на Директора на ТП „ДГС Радомир“ за класиране на участниците в
електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества добита на
временен горски склад дървесина, и Заповед РД-07-1015/10.11.2021 г. на Директора
на ЮЗДП
НАЗНАЧАВАМ:
Комисия в състав:
Председател: инж. Кристиян Владимиров – зам.директор в ТП „ДГС Радомир
и членове:
1. Елза Хаджийска – РФО-гл.счетоводител в ТП „ДГС Радомир”;
2. Росен Каменов – юрисконсулт в ТП „ДГС Радомир”;
Резервни членове:
1. инж.Снежина Велкова –страши-лесничей в ТП „ДГС Радомир”
2. Капка Стоянова – счетоводител-касиер в ТП „ДГС Радомир”,
която на основание чл.35, ал.8 и чл.23 във връзка с чл. 74е, ал. 6 от НУРВИДГТ, на
09.08.2022г. от 11:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Радомир”,
гр.Радомир, ул.”Цар Освободител” № 4, да провери редовността и съответствието на
представените от класирания на първо място участник документи, за което да се изготи
протокол за за продажба на прогнозни количества добита на временен горски склад
дървесина, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско
стопанство Радомир”, за Обект № 2229-2, обявен със Заповед № РД-07-53/ 24.06.2022г.
на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Радомир”.
Комисията да състави протокол за съответствието и валидността на документите
на избрания изпълнител, който ведно с цялата документация, събрана в хода на
процедурата, да ми представи за утвърждаване в срок до 12.08.2022г.
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ИНЖ. ВЕСЕЛИН ВЛАДОВ
Директор на ТП „ДГС РАДОМИР”
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