
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp–smolian.com; http://dlsizvora.ucdp–smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 457 /07.12.2021г. 
 

 

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 Протокол от 07.12.2021г. на 

комисия, назначена със Заповед № 454/07.12.2021г. на Директора на ТП „ДЛС-Извора” 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Обявяване на класираните на първо място участника в открит конкурс с 

предмет: ”Добив на дървесина – сеч, окастряне, разкройване, съгласно приложена 

спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект №22101 на територията на 

ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – гр.Смолян” за Обект №22101, подотдели 52 ”д,з,ж,к”, 

както следва: 

 

НА ПЪРВО МЯСТО – „Мурсалица – Лес” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.”Планинско цвете” №4, ЕИК 

203390397,  с предложена цена в размер на 14875,09 лева без ДДС. 

 

2. Определям за изпълнител класираният на първо място участник Мурсалица – 

Лес” ЕООД. 

 

3. Разпореждам заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 

АПК, да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДЛС – Извора” и на ЮЦДП 

– гр.Смолян към ИН № 640. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд – гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 
 

 

 Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……/*П/…….. 

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp–smolian.com; http://dlsizvora.ucdp–smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 458 /07.12.2021г. 
 

 

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 Протокол от 07.12.2021г. на 

комисия, назначена със Заповед № 454/07.12.2021г. на Директора на ТП „ДЛС-Извора” 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Обявяване на класираните на първо място участника в открит конкурс с 

предмет: ”Добив на дървесина – сеч, окастряне, разкройване, съгласно приложена 

спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект №22203 на територията на 

ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – гр.Смолян” за Обект №22203, подотдели 1049 ”в,д,ж,е”, 

както следва: 

 

НА ПЪРВО МЯСТО – „Енидже -лес” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: с.Нова махала 4581, обл.Пазарджик, общ.Батак, ул. „Свобода” № 17, ЕИК 

203032215,  с предложена цена в размер на 24095,26 лева без ДДС. 

 

2. Определям за изпълнител класираният на първо място участник „Енидже -

лес” ЕООД. 

 

3. Разпореждам заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 

АПК, да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДЛС – Извора” и на ЮЦДП 

– гр.Смолян към ИН № 640. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд – гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 
 

 

Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……/*П/…….. 

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp–smolian.com; http://dlsizvora.ucdp–smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 459 /07.12.2021г. 
 

 

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 Протокол от 07.12.2021г. на 

комисия, назначена със Заповед № 454/07.12.2021г. на Директора на ТП „ДЛС-Извора” 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Обявяване на класираните на първо място участника в открит конкурс с 

предмет: ”Добив на дървесина – сеч, окастряне, разкройване, съгласно приложена 

спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект №22204 на територията на 

ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – гр.Смолян” за Обект №22204, подотдели 1052 ”к”, както 

следва: 

 

НА ПЪРВО МЯСТО – „Пами лес” ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

обл. Смолян, общ. Девин, гр.Девин, ул.”Мадара” №11, ЕИК 204326061,  с предложена 

цена в размер на 27128,04 лева без ДДС. 

 

2. Определям за изпълнител класираният на първо място участник „Пами лес” 

ЕООД. 

 

3. Разпореждам заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 

АПК, да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДЛС – Извора” и на ЮЦДП 

– гр.Смолян към ИН № 640. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд – гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 
 

 

 Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……/*П/…….. 

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp–smolian.com; http://dlsizvora.ucdp–smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 460 /07.12.2021г. 
 

 

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 Протокол от 07.12.2021г. на 

комисия, назначена със Заповед № 454/07.12.2021г. на Директора на ТП „ДЛС-Извора” 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Обявяване на класираните на първо място участника в открит конкурс с 

предмет: ”Добив на дървесина – сеч, окастряне, разкройване, съгласно приложена 

спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект №22205 на територията на 

ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – гр.Смолян” за Обект №22205, подотдели 235 ”б”, както 

следва: 

 

НА ПЪРВО МЯСТО – „Пами лес” ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

обл. Смолян, общ. Девин, гр.Девин, ул.”Мадара” №11, ЕИК 204326061,  с предложена 

цена в размер на 8988,13 лева без ДДС. 

 

2. Определям за изпълнител класираният на първо място участник „Пами лес” 

ЕООД. 

 

3. Разпореждам заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 

АПК, да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДЛС – Извора” и на ЮЦДП 

– гр.Смолян към ИН № 640. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд – гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 
 

 

 Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……/*П/…….. 

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 



 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp–smolian.com; http://dlsizvora.ucdp–smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 461/07.12.2021г. 
 

 

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 Протокол от 07.12.2021г. на 

комисия, назначена със Заповед № 454/07.12.2021г. на Директора на ТП „ДЛС-Извора” 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Обявяване на класираните на първо място участника в открит конкурс с 

предмет: ”Добив на дървесина – сеч, окастряне, разкройване, съгласно приложена 

спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект №22206 на територията на 

ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – гр.Смолян” за Обект №22206, подотдели 110 „з”, 107”ч1, 

ю1”, както следва: 

 

НА ПЪРВО МЯСТО –  „Зейто” ООД, със седалище и адрес на управление: п.к. 

4581  с.Нова махала, общ.Батак, ул.”Изгрев” 16,  ЕИК 200414665,  с предложена цена в 

размер на 11180,34 лева без ДДС. 

 

2. Определям за изпълнител класираният на първо място участник „Зейто” ООД. 

 

3. Разпореждам заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 

АПК, да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДЛС – Извора” и на ЮЦДП 

– гр.Смолян към ИН № 640. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд – гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 
 

 

 Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……/*П/…….. 

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp–smolian.com; http://dlsizvora.ucdp–smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 462 /07.12.2021г. 
 

 

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 Протокол от 07.12.2021г. на 

комисия, назначена със Заповед № 454/07.12.2021г. на Директора на ТП „ДЛС-Извора” 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Обявяване на класираните на първо място участника в открит конкурс с 

предмет: ”Добив на дървесина – сеч, окастряне, разкройване, съгласно приложена 

спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект №22207 на територията на 

ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – гр.Смолян” за Обект №22207, подотдели 73”х,ч,ш”, както 

следва: 

 

НА ПЪРВО МЯСТО – „Амет – 2010” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: обл. Пазарджик, общ. Батак, с. Нова махала, ул.”Търговка” №51 А, ЕИК: 

201033628,  с предложена цена в размер на 21384,00 лева без ДДС. 

 

2. Определям за изпълнител класираният на първо място участник „Амет – 2010” 

ЕООД. 

 

3. Разпореждам заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 

АПК, да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДЛС – Извора” и на ЮЦДП 

– гр.Смолян към ИН № 640. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд – гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 
 

 

 Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……/*П/…….. 

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp–smolian.com; http://dlsizvora.ucdp–smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 463 /07.12.2021г. 
 

 

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 Протокол от 07.12.2021г. на 

комисия, назначена със Заповед № 454/07.12.2021г. на Директора на ТП „ДЛС-Извора” 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Обявяване на класираните на първо място участника в открит конкурс с 

предмет: ”Добив на дървесина – сеч, окастряне, разкройване, съгласно приложена 

спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект №22208 на територията на 

ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – гр.Смолян” за Обект №22208, подотдели 166 ”к”, както 

следва: 

 

НА ПЪРВО МЯСТО – „Мурсалица – Лес” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.”Планинско цвете” №4, ЕИК 

203390397,  с предложена цена в размер на 18209,92 лева без включен ДДС. 

 

2. Определям за изпълнител класираният на първо място участник Мурсалица – 

Лес” ЕООД. 

 

3. Разпореждам заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 

АПК, да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДЛС – Извора” и на ЮЦДП 

– гр.Смолян към ИН № 640. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд – гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 
 

 

 Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……/*П/…….. 

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp–smolian.com; http://dlsizvora.ucdp–smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 464 /07.12.2021г. 
 

 

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 Протокол от 07.12.2021г. на 

комисия, назначена със Заповед № 454/07.12.2021г. на Директора на ТП „ДЛС-Извора” 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Обявяване на класираните на първо място участника в открит конкурс с 

предмет: ”Добив на дървесина – сеч, окастряне, разкройване, съгласно приложена 

спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект №22209 на територията на 

ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – гр.Смолян” за Обект №22209, подотдели 168 ”ц”, както 

следва: 

 

НА ПЪРВО МЯСТО – „Елба - Сидабор” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: п.к.4800  гр.Девин, общ.Девин, ул.”Шипка” №28,  ЕИК:  200999756,  с 

предложена цена в размер на 38222,25 лева без ДДС. 

 

2. Определям за изпълнител класираният на първо място участник „Елба - 

Сидабор” ЕООД. 

 

3. Разпореждам заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 

АПК, да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДЛС – Извора” и на ЮЦДП 

– гр.Смолян към ИН № 640. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд – гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 
 

 

Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……/*П/…….. 

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp–smolian.com; http://dlsizvora.ucdp–smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 465 /07.12.2021г. 
 

 

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 Протокол от 07.12.2021г. на 

комисия, назначена със Заповед № 454/07.12.2021г. на Директора на ТП „ДЛС-Извора” 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Обявяване на класираните на първо място участника в открит конкурс с 

предмет: ”Добив на дървесина – сеч, окастряне, разкройване, съгласно приложена 

спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект №22210 на територията на 

ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – гр.Смолян” за Обект №22210, подотдели 270 „х”, 271 

”з,п”, както следва: 

 

НА ПЪРВО МЯСТО – „Страхо лес - 94” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, ул. „Георги Димитров” №22, ЕИК 

204322342,  с предложена цена в размер на 10888,55 лева без ДДС. 

 

2. Определям за изпълнител класираният на първо място участник „Страхо лес - 

94” ЕООД. 

 

3. Разпореждам заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 

АПК, да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДЛС – Извора” и на ЮЦДП 

– гр.Смолян към ИН № 640. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд – гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 
 

 

 Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……/*П/…….. 

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА” 
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел./факс: 03041/2393 

e–mail: dlsizvora@ucdp–smolian.com; http://dlsizvora.ucdp–smolian.com 
 

 

З А П О В Е Д 

№ 466 /07.12.2021г. 
 

 

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 Протокол от 07.12.2021г. на 

комисия, назначена със Заповед № 454/07.12.2021г. на Директора на ТП „ДЛС-Извора” 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Обявяване на класираните на първо място участника в открит конкурс с 

предмет: ”Добив на дървесина – сеч, окастряне, разкройване, съгласно приложена 

спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и 

продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от Обект №22311 на територията на 

ТП ”ДЛС – Извора” ЮЦДП – гр.Смолян” за Обект №22311, подотдели 210 ”н,ф”, както 

следва: 

 

НА ПЪРВО МЯСТО – „Пами лес” ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

обл. Смолян, общ. Девин, гр.Девин, ул.”Мадара” №11, ЕИК 204326061,  с предложена 

цена в размер на 28730,09 лева без ДДС. 

 

2. Определям за изпълнител класираният на първо място участник „Пами лес” 

ЕООД. 

 

3. Разпореждам заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на 

АПК, да бъде публикувана на електронната страница на ТП ”ДЛС – Извора” и на ЮЦДП 

– гр.Смолян към ИН № 640. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен 

съд – гр.Смолян, съгласно разпоредбите на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 
 

 

 Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:……/*П/…….. 

/инж. Васил Кущинаров/ 

 
*  Налице е положен подпис, който е заличен съгласно  Общия регламент за защита на личните данни  

(Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 
 


