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З А П О В Е Д 

№ З-07-553 
с. Борино, 19.12.2022 г. 

 

На основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата 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 и представения ми Протокол от 

работата на комисия, назначена с моя Заповед №З-07-543 от 15.12.2022г. за провеждане на 

процедура с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - 

добив на дървесина от Обект с №2316, горска територия – държавна собственост, 

стопанисвана от ТП „ДГС -Борино“”,  чрез конкурс, открит с моя Заповед №З-07-515 от 

29.11.2022г.  

 
І. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М, 

 Протокола от работата на комисията, назначена с моя Заповед № З-07-543/15.12.2022г.  

 

ІІ. О Б Я В Я В А М, 

класирането в проведената процедура открит конкурс за продажба на стояща 

дървесина на корен в комплекс с дейността – добив на дървесина в горски територии – държавна 

собственост, в териториалният обхват на ТП „ДГС - Борино" за Обект №2316, включващ отдел 

172, подотдел „т”,  както следва:  

На първо място – участникът „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с получени точки по изчислена 

съгласно утвърдена методика формула за комплексна оценка 98,05 (деветдесет и осем цяло 

нула пет) точки. 

На второ място – участникът ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“, с получени точки по изчислена 

съгласно утвърдена методика формула за комплексна оценка 87,36 (осемдесет и седем цяло 

тридесет и шест) точки. 

 

ІІІ. О П Р Е Д Е Л Я М, 

за купувач на стоящата дървесина на корен и изпълнител на дейността – добив на 

дървесина в горски територии – държавна собственост, в териториалният обхват на ТП „ДГС - 

Борино" за Обект №2316, включващ отдел 172, подотдел „т”“,  класирания на първо място в 

проведения открит конкурс:  

„ДОСПАТЛЕС” ЕАД, вписано в търговския регистър под ЕИК 120067096, със 

седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Доспат, гр. Доспат, ул. „Орфей” №6 

представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов. 

 

ІV. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл.23, ал.2 от Наредбата, възлагам на 

Димитринка Измирлиева – юрисконсулт при ТП „ДГС-Борино“ в срок до 22.12.2022г. да 

съобщи настоящата заповед по реда на чл.61 от АПК на заинтересованите лица, както и да 

организира нейното публикуване на интернет страницата на „Южноцентрално ДП“ и на ТП 

„ДГС-Борино”.  

 

V. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно чл.149, ал.1 от АПК в 

14-дневен срок чрез ТП „ДГС-Борино“ пред Административен съд-гр.Смолян.  

 

ДИРЕКТОР  

на ТП „ДГС-Борино“:    /п/* 

                    (инж.Светозар Мечков) 
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