ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 04.02.2020 г. в гр. Враца се състави протокол № 1, който удостоверява,
че в периода от 16.01.2020 г. до 04.02.2020 г., в административната сграда на
Централно управление на „Северозападно държавно предприятие“ ДП с адрес: гр.
Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2, ет. 2, е заседавала комисия, назначена със заповед
№ РД 13-4/16.01.2020 г. на директора на СЗДП ДП - Враца, в следния състав:
Председател: инж. Димитър Шишков – заместник директор на СЗДП ДП;
Членове: 1. инж. Кристина Комитска – експерт в СЗДП ДП;
2. инж. Александър Александров – началник отдел в СЗДП ДП;
3. Светлана Монова – юрисконсулт в СЗДП ДП;
4. Петрана Петрова – юрисконсулт в СЗДП ДП;
5. Тошко Брайков – юрисконсулт в СЗДП ДП;
6. Искра Ангелова – технически секретар в СЗДП ДП;
Резервни членове:
1. инж. Боян Бенов – началник отдел в СЗДП ДП;
2. инж. Иван Иванов – началник отдел в СЗДП ДП.
която е разгледала, оценила и класирала в съответствие с чл. 9 – чл. 15 от
утвърдените със заповед № РД 49-336/26.09.2019 г. на министъра на земеделието,
храните и горите Правила за закупуване на горски територии от държавните
предприятия по чл. 163 от Закона за горите - 536 /петстотин тридесет и шест/ броя
заявления от физически лица за закупуване на горски територии, попадащи в
териториалния обхват на СЗДП ДП, гр. Враца, подадени до изтичане на крайния срок
за прием - 15.01.2020 г.
Комисията разгледа всички постъпили заявления.
Действията на комисията в първия етап на процедурата са описани в
приложените 2 бр. списъци, които са неразделна част от настоящия протокол.
Списъците съдържат:
1. Допуснатите и класирани имоти с информация, която ги идентифицира,
както и номера на заявлението от деловодния регистър;
2. Недопуснатите имоти и основанията за това, с информация, която ги
идентифицира, както и номера на заявлението от деловодния регистър.
Комисията приключи работата си по първи етап на процедурата на 04.02.2020
г. с предаване на настоящия протокол на директора на СЗДП ДП.
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