
О  Б  Щ  И  Н  А     К У Б Р А Т 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 24 

 

гр. Кубрат 11.06.2014 год.  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 във вр. с чл. 3, ал. 1, т.3 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.  

 

Н А З Н А Ч А В А М: 

1. Комисия за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност- 

транспортиране и разтоварване на дървесина, както и подвоз на дървесина от 

обект №1, включващ всички временни складове на цялата територия на ОГФ, 

стопанисван и управляван от „Кубратска гора“ ЕООД гр.Кубрат, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 инж. Сергей Николов – гл.лесничей при „Кубратска гора“ ЕООД и  

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Женифер Пойраз – юрист 

2. Венета Илиева – гл.счетоводител при „Кубратска гора“ ЕООД 

3. Здравко Димитров– лесничей при „Кубратска гора“ ЕООД 

4. Садък Юмеров– ТРО при„Кубратска гора“ ЕООД 

 

 и резервни членове: 

1. Теодор Симеонов – ТРО при „Кубратска гора“ ЕООД 

2. Мехриджан Акифова – счетоводител при „Кубратска гора“ ЕООД 

 

2. Председателят и всички членове на Комисията, следва да попълнят 

декларации  съобразно изискванията на чл. 21, ал. 6 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 

3. Комисията да започне работа на 24.06.2014г. от 10.00 часа по 

разглеждане, оценяване и класиране на кандидатите подали оферти по 

процедурата - открит конкурс за възлагане на дейност- транспортиране и 

разтоварване на дървесина, както и подвоз на дървесина от обект №1, включващ 



всички временни складове на цялата територия на ОГФ, стопанисван и 

управляван от „Кубратска гора“ ЕООД при стриктно спазване на разпоредбите 

на 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. 

3. В срок до 10 часа на 27.06.2014г. Комисията да изготви протокол от 

проведената процедура, който да ми се представи за утвърждаване, заедно с 

цялата документация, събрана в хода на провеждането на открития конкурс. 

4. С настоящата заповед да се запознаят всички членове на Комисията 

срещу подпис.  

 

   

 

                                                             Управител: ..................................... 

                          / инж. Х.Хасанов/ 

  

 
 

 


