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З А П О В Е Д 

№ РД - 0523 

Смолян, 03.06.2022 г. 
 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, и на основание чл.21 и чл.22 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, във връзка  с открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета в 

горски територии собственост на община Смолян“ 
 

Н А З Н А Ч А В А М : 
 

 Комисия в състав:  

  Председател: 

1. Елена Червенкова – младши експерт в дирекция „СИОССГ“ 

  Членове:  
1. Станка Делирадева – старши юрисконсулт  в дирекция „ПНО” 

2. Мария Каварджикова – главен експерт в отдел  „МП“ 

  Резервни членове: 
1. Лъчезар Аговски – главен  специалист в дирекция  „СИОССГ”  

2. Евдокия Волевска  –  юрисконсулт в дирекция „ПНО“   

3. Тодора Гарова – старши счетоводител дирекция „ФСДБ“ 

 

която на 03.06.2022г. от 13:00 часа да извърши отваряне на получените оферти, след което да 

извърши разглеждане и оценка на получените оферти подадени в открития конкурс с 

горепосочения предмет. 

 Определям място за провеждане на заседанията на комисията зала 247 на втори етаж на 

административната сграда на община Смолян, находяща се на адрес, както следва: гр. Смолян, 

бул. България № 12 

Определям срок за работа на комисията: 3 /словом: три/ работни дни от датата на 

настоящата заповед. 

 Определям място на съхранение на документите, свързани с открития конкурс, до 

приключване работата на комисията: стая № 221 на втория  етаж на административната сграда 

на община Смолян, находяща се на адрес, както следва: гр. Смолян, бул. България № 12. 

 За резултатите от своята работа комисията да изготви протокол. 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

         КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН                                                                                                     
 

ЕЧ/ЕЧ 


