
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА” 
 

 
Адрес:  с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2049, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg 

 
 

ЗАПОВЕД 
 

№ 619  

с. Венец, 23.08.2018 год. 

 

 На основание чл. 15, ал.1 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 с чл. 2, т. 2 и чл. 10, ал. 1,т. 1 от същата 

наредба, във връзка с чл. 174, ал. 2 от 3Г и Заповед № 577/06.08.2018 г. на директора на ТП 

ДЛС „Паламара“ при „Североизточно държавно предприятие" ДП - Шумен, 

 

 НАЗНАЧАВАМ : 

 

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  1.инж. Павлинка Хинева – зам. директор  при ТП ДЛС – Паламара;  

СЕКРЕТАР:   2.Валя Димова – ръководител счетоводен отдел при ТП „ДЛС Паламара“; 

ЧЛЕНОВЕ: 3. инж. Гюркан Мехмед –лесничей при ТП ДЛС – Паламара; 

       4. инж. Ивайло Тодоров – експерт при ЦУ на СИДП 

    5. адв.  Снежка Иванова – адвокат при ШАК; 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

                        1. инж. Живко Алексиев – началник отдел при ЦУ на СИДП 

                        2. Гюнай Осман - лесничей при ТП „ДЛС Паламара“; 

 
 1. Да разгледа подадените документи от потенциални изпълнители за извършване на 
дейност в горските територии, възлагана чрез открит конкурс по реда на чл. 15 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, с предмет: 
извършване на добив на дървесина съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите – 
сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на 
добитата дървесина, товарене, претоварване и подвоз до временна ТИР станция, от 
годишния план за ползване на дървесина за 2018г., от горски насаждения, разположени в 
горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП ДЛС „Паламара“. 

          2. Комисията започва работа на 23.08.2018г., като в рамките на срок от три работни 
дни следва да разгледа депозираните оферти за участие, да извърши класация по 
определените критерии и да даде предложение за  сключване на договор с кандидата 
класиран на първо място.  

 3. За работата си комисията съставя протокол, в който са отразени разгледаните 

предложения и класацията им. В рамките на срока посочен в т. 2 от настоящата заповед, 

председателя на комисията да ми представи за одобрение протокола от работата на комисията. 

    

 Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията и съответните 

длъжностни лица от ТП ДЛС „Паламара” за сведение и изпълнение.  

 

 

 

                                                                                ДИРЕКТОР ТП : чл. 2 от ЗЗЛД 

                    / инж.Севен Башлъ /  
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