
 

 

п.к. 4824, с.Борино,обл.Смолян,община Борино,ул.”Родопи” №20, ЕИК 2016195800385  

e_mail:dgsborino@ucdp-smolian.com 

 

З А П О В Е Д 
№ З-07-129  

с.Борино, 06.04.2022 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-07-128 от 06.04.2022г. за провеждане на 

процедура с предмет: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и 

рампиране на отсечена дървесина от Обект №2224 – отдел 48, подотдел „к”, Обект №2225 

– отдел 45, подотдели „а” и „е“ и Обект №2226 – отдел 214, подотдел „м”, включени в 

КЛФ 2022г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Борино””, чрез конкурс, 

открит с моя Заповед №З-07-82 от 18.03.2022г.  

 
І. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М, 

 Протокола от работата на комисията, назначена с моя Заповед №З-07-128/06.04.2022г.  

 

ІІ. О Б Я В Я В А М, 

класирането в проведената на 06.04.2022г. процедура открит конкурс за възлагане на 

добив – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена 

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

Борино" за Обект №2224, включващ отдел 48, подотдел „к”,  както следва:  

На първо място – участникът „ВЕВА ГРУП“ ЕООД, предложил цена за изпълнение на 

дейността в размер на 31 031,66 лв. (Тридесет и една хиляди тридесет и един лева и шестдесет 

и шест стотинки) без ДДС.  

 

 

ІІІ. О П Р Е Д Е Л Я М, 

за изпълнител на дейностите: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен 

склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект №2224, включващ отдел 48, подотдел „к”, 

класирания на първо място в проведения открит конкурс:  

„ВЕВА ГРУП” ЕООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 120548133, със 

седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Доспат, гр. Доспат, ул. „Тракия” №10 

представлявано и управлявано от Аида Китанова Радева. 

 

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 11.04.2022г. 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) 
*налице e положен подпис, като същият е заличен 

       съгласно Общия регламент за защита на личните 

        данни (Регламент (ЕС) 2016/679)  



 

 

п.к. 4824, с.Борино,обл.Смолян,община Борино,ул.”Родопи” №20, ЕИК 2016195800385  

e_mail:dgsborino@ucdp-smolian.com 

 

З А П О В Е Д 
№ З-07-130 

с.Борино, 06.04.2022 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-07-128 от 06.04.2022г. за провеждане на 

процедура с предмет: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и 

рампиране на отсечена дървесина от Обект №2224 – отдел 48, подотдел „к”, Обект №2225 

– отдел 45, подотдели „а” и „е“ и Обект №2226 – отдел 214, подотдел „м”, включени в 

КЛФ 2022г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Борино””, чрез конкурс, 

открит с моя Заповед №З-07-82 от 18.03.2022г.  

 
І. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М, 

 Протокола от работата на комисията, назначена с моя Заповед №З-07-128/06.04.2022г.  

 

ІІ. О Б Я В Я В А М, 

класирането в проведената на 06.04.2022г. процедура открит конкурс за възлагане на 

добив – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена 

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

Борино" за Обект №2225, включващ отдел 45, подотдели „а” и „е“,  както следва:  

На първо място – участникът „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, предложил цена за изпълнение на 

дейността в размер на 19 616,89 лв.(Деветнадесет хиляди шестстотин и шестнадесет лева и 

осемдесет и девет стотинки) без ДДС.  

 

 

ІІІ. О П Р Е Д Е Л Я М, 

за изпълнител на дейностите: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен 

склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект №2225, включващ отдел 45, подотдели 

„а” и „е“, 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 11.04.2022г. 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) 
*налице e положен подпис, като същият е заличен 

       съгласно Общия регламент за защита на личните 

        данни (Регламент (ЕС) 2016/679)  

 



 

п.к. 4824, с.Борино,обл.Смолян,община Борино,ул.”Родопи” №20, ЕИК 2016195800385  

e_mail:dgsborino@ucdp-smolian.com 

 

З А П О В Е Д 
№ З-07-131  

с.Борино, 06.04.2022 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-07-128 от 06.04.2022г. за провеждане на 

процедура с предмет: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и 

рампиране на отсечена дървесина от Обект №2224 – отдел 48, подотдел „к”, Обект №2225 

– отдел 45, подотдели „а” и „е“ и Обект №2226 – отдел 214, подотдел „м”, включени в 

КЛФ 2022г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Борино””, чрез конкурс, 

открит с моя Заповед №З-07-82 от 18.03.2022г.  

 
І. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М, 

 Протокола от работата на комисията, назначена с моя Заповед №З-07-128/06.04.2022г.  

 

ІІ. О Б Я В Я В А М, 

класирането в проведената на 06.04.2022г. процедура открит конкурс за възлагане на 

добив – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена 

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

Борино" за Обект №2226, включващ отдел 214, подотдел „м”,  както следва:  

На първо място – участникът ЕТ „КРЪСТЬО САРАФОВ“, предложил цена за 

изпълнение на дейността в размер на 19 800,00 лв.(Деветнадесет  хиляди и осемстотин лева) без 

ДДС. 

 

ІІІ. О П Р Е Д Е Л Я М, 

за изпълнител на дейностите: „Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен 

склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект №2226, включващ отдел 214, подотдел 

„м”, класирания на първо място в проведения открит конкурс:  

ЕТ „КРЪСТЬО САРАФОВ “, вписан в Търговския регистър към АВ с ЕИК 120020723, 

със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Борино, с. Буйново, представлявано и 

управлявано от Кръстьо Любенов Сарафов. 

 

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 11.04.2022г. 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) 
*налице e положен подпис, като същият е заличен 

       съгласно Общия регламент за защита на личните 

        данни (Регламент (ЕС) 2016/679)  

 


