
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 

 
 
 

З А П О В Е Д 
 

№636/09.12.2021г. 

  На основание чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., 
отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на 
Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на открит конкурс за възлагане добив на 
дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”: 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

1.Обявявам класирането на участниците в открития конкурс за обект № 2202- 
отдели/подотдели 5"а", 5" в", 5" о", с начална цена 12 053,89 лв. без ДДС: 
 
І-во място: „Фейзал” ЕООД, с предложена от участника цена 10 000.00 /десет хиляди лева и 
нула стотинки/ лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Беслет 58” ЕООД, с предложена от участника цена 11 500.00 / единадесет 
хиляди и петстотин лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
 
 
 
2.Определям за изпълнител на обект №2202 – „Фейзал” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. „Свобода” №74, 
представлявано от: Салих Алиосман Фейзичауш – управител, с предложена от участника цена 
10 000.00 /десет хиляди лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 

 
 

         Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   
пред Административен съд гр.Пазарджик. 

 
Настоящата заповед  да се съобщи на всички участници в процедурата по реда на чл.61, 

ал.1 от АПК, както и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                             

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
                                                                                                                    /инж.Ахмед Кисьоски/ 

 
 

 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                        dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                           www.ucdp-smolian.com                                               
  



*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№637/09.12.2021г. 

  На основание чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., 
отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на 
Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на открит конкурс за възлагане добив на 
дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”: 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

1.Обявявам класирането на участниците в открития конкурс за обект № 2205- 
отдели/подотдели 47"б1", 49" т", 50" а",  с начална цена  19 616,49 лв. без ДДС: 
 
І-во място: „Фейзал” ЕООД, с предложена от участника цена 16 000.00 /шестнадесет хиляди 
лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Шаро -76” ЕООД, с предложена от участника цена 19 500.00 /деветнадесет 
хиляди и петстотин лева и  нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 
 
2.Определям за изпълнител на обект №2205 – „Фейзал” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. „Свобода” №74, 
представлявано от: Салих Алиосман Фейзичауш – управител, с предложена от участника цена 
16 000.00 /шестнадесет хиляди лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 

 
 

         Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   
пред Административен съд гр.Пазарджик. 

 
Настоящата заповед  да се съобщи на всички участници в процедурата по реда на чл.61, 

ал.1 от АПК, както и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                             

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
 

                                                                                                                    /инж.Ахмед Кисьоски/ 
 

 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                        dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                           www.ucdp-smolian.com                                               
  



*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№638/09.12.2021г. 

  На основание чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., 
отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на 
Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на открит конкурс за възлагане добив на 
дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”: 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

1.Обявявам класирането на участниците в открития конкурс за обект № 2208- 
отдели/подотдели 78"в", 78" г", с начална цена 17 569,58 лв. без ДДС: 
 
І-во място: „Фейзал” ЕООД, с предложена от участника цена 15 500.00 /петнадесет хиляди и 
петстотин лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Узун - 71” ЕООД, с предложена от участника цена 17 400.00 /седемнадесет 
хиляди и четиристотин лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
 
 
2.Определям за изпълнител на обект №2208 – „Фейзал” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. „Свобода” №74, 
представлявано от: Салих Алиосман Фейзичауш – управител, с предложена от участника цена 
15 500.00 /петнадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 
 

 
 

         Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   
пред Административен съд гр.Пазарджик. 

 
Настоящата заповед  да се съобщи на всички участници в процедурата по реда на чл.61, 

ал.1 от АПК, както и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                             

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
/инж.Ахмед Кисьоски/ 

 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                        dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                           www.ucdp-smolian.com                                               
  



*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№639/09.12.2021г. 

  На основание чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., 
отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на 
Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на открит конкурс за възлагане добив на 
дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”: 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

1.Обявявам класирането на участниците в открития конкурс за обект № 2209- отдел/подотдел 
79"и" ,  с начална цена  13 996,17 лв. без ДДС: 
 
 І-во място: „Терзиев ПК” ЕООД, с предложена от участника цена 8 930.00 /осем хиляди 
деветстотин и тридесет лева  и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Фейзал” ЕООД, с предложена от участника цена 9 500.00 / девет хиляди и 
петстотин лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
 
 
2.Определям за изпълнител на обект №2209 – „Терзиев ПК” ЕООД, със седалище и адрес 
на управление: област Пазарджик, община Сърница, с. Побит камък, п.к. 4638, представлявано 
от: Салих Малинов Терзиев – управител, с предложена от участника цена  8 930.00 /осем 
хиляди деветстотин и тридесет лева  и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 

 
 

         Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   
пред Административен съд гр.Пазарджик. 

 
Настоящата заповед  да се съобщи на всички участници в процедурата по реда на чл.61, 

ал.1 от АПК, както и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                             

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
/инж.Ахмед Кисьоски/ 

 
 
 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                        dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                           www.ucdp-smolian.com                                               
  



*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 

 

 
 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№640/09.12.2021г. 

  На основание чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., 
отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на 
Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на открит конкурс за възлагане добив на 
дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”: 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

1.Обявявам класирането на участниците в открития конкурс за обект № 2213- отдел/подотдел 
92"г",  с начална цена 23 192,82 лв. без ДДС: 
 
 І-во място: „Джига 1” ЕООД, с предложена от участника цена 14 800.00 /четиринадесет 
хиляди и осемстотин лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Фейзал” ЕООД, с предложена от участника цена 15 700.00 /петнадесет хиляди и 
седемстотин лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
 
2.Определям за изпълнител на обект №2213 – „Джига 1” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: област Пазарджик, община Сърница, с. Побит камък, п.к. 4638, представлявано от: 
Али Мустафа Дживгов – управител, с предложена от участника цена  14 800.00 /четиринадесет 
хиляди и осемстотин лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 

 
 

         Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   
пред Административен съд гр.Пазарджик. 

 
Настоящата заповед  да се съобщи на всички участници в процедурата по реда на чл.61, 

ал.1 от АПК, както и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                             

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
/инж.Ахмед Кисьоски/ 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                        dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                           www.ucdp-smolian.com                                               

  



*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 

 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№641/09.12.2021г. 

  На основание чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., 
отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на 
Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на открит конкурс за възлагане добив на 
дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”: 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

1.Обявявам класирането на участниците в открития конкурс за обект № 2214- 
отдели/подотдели 91"г", 95" а" ,  с начална цена  34 183,71лв. без ДДС: 
 
І-во място: „Джига 1” ЕООД, с предложена от участника цена 21 300.00 /двадесет и една 
хиляди и триста лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: ЕТ „Кемал Бозов”, с предложена от участника цена 28 000.00 / двадесет и осем 
хиляди лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
 
2.Определям за изпълнител на обект №2214 – „Джига 1” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: област Пазарджик, община Сърница, с. Побит камък, п.к. 4638, представлявано от: 
Али Мустафа Дживгов – управител, с предложена от участника цена  21 300.00 /двадесет и една 
хиляди и триста лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 

 
 

         Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   
пред Административен съд гр.Пазарджик. 

 
Настоящата заповед  да се съобщи на всички участници в процедурата по реда на чл.61, 

ал.1 от АПК, както и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                             

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
/инж.Ахмед Кисьоски/ 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                        dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                           www.ucdp-smolian.com                                               

  



*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 

 
 
 

З А П О В Е Д 
 

№642/09.12.2021г. 

  На основание чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., 
отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на 
Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на открит конкурс за възлагане добив на 
дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”: 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

1.Обявявам класирането на участниците в открития конкурс за обект № 2215- 
отдели/подотдели 102"г", 104" б",  с начална цена  35 825,44 лв. без ДДС: 
 
 І-во място: „Фейзал” ЕООД, с предложена от участника цена 23 560.00 /двадесет и три 
хиляди петстотин и шейсет лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: ЕТ „Братя-Бисер Мечкарски”, с предложена от участника цена 26 000.00 / 
двадесет и шест хиляди лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
 
2.Определям за изпълнител на обект №2215 – „Фейзал” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. „Свобода” №74, 
представлявано от: Салих Алиосман Фейзичауш – управител, с предложена от участника цена 
23 560.00 /двадесет и три хиляди петстотин и шейсет лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 

 
 

         Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   
пред Административен съд гр.Пазарджик. 

 
Настоящата заповед  да се съобщи на всички участници в процедурата по реда на чл.61, 

ал.1 от АПК, както и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                             

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
/инж.Ахмед Кисьоски/ 

 
 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                        dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                           www.ucdp-smolian.com                                               
  



*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 

 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№643/09.12.2021г. 

  На основание чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., 
отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на 
Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на открит конкурс за възлагане добив на 
дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”: 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

1.Обявявам класирането на участниците в открития конкурс за обект № 2218 - 
отдели/подотдели 137"г", 138"ж", 139" г", 140" з", с начална цена   8 543,41 лв. без ДДС: 
 
 І-во място: „Фейзал” ЕООД, с предложена от участника цена 4 600.00 /четири хиляди и 
шестстотин лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Терзиев ПК” ЕООД,, с предложена от участника цена 6 350.00 / шест хиляди 
триста и петдесет лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
 
2.Определям за изпълнител на обект №2218 – „Фейзал” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. „Свобода” №74, 
представлявано от: Салих Алиосман Фейзичауш – управител, с предложена от участника цена  
4 600.00 /четири хиляди и шестстотин лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 

 
         Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   
пред Административен съд гр.Пазарджик. 

 
Настоящата заповед  да се съобщи на всички участници в процедурата по реда на чл.61, 

ал.1 от АПК, както и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                             

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
/инж.Ахмед Кисьоски/ 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                        dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                           www.ucdp-smolian.com                                               

  



*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 

 
 
 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№644/09.12.2021г. 

  На основание чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., 
отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на 
Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на открит конкурс за възлагане добив на 
дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”: 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

1.Обявявам класирането на участниците в открития конкурс за обект № 2219 - отдел/подотдел 
144"д", с начална цена 20 668,91 лв. без ДДС: 
 
І-во място: „Арса Трейд” ООД, с предложена от участника цена 14 700.00 /четиринадесет 
хиляди и седемстотин лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Фейзал” ЕООД, с предложена от участника цена 15 000.00 / петнадесет хиляди 
лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
 
2.Определям за изпълнител на обект №2219 – „Арса Трейд” ООД, със седалище и адрес на 
управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. „Хан Аспарух” 
№7, представлявано от: Ахмед Сюлейман Караахмед и Реджеп Сюлейман Караахмед – 
поотделно, с предложена от участника цена  14 700.00 /четиринадесет хиляди и седемстотин 
лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 

 
         Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   
пред Административен съд гр.Пазарджик. 

 
Настоящата заповед  да се съобщи на всички участници в процедурата по реда на чл.61, 

ал.1 от АПК, както и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                             

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
/инж.Ахмед Кисьоски/ 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                        dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                           www.ucdp-smolian.com                                               
  



*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№645/09.12.2021г. 

  На основание чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., 
отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на 
Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на открит конкурс за възлагане добив на 
дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”: 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

1.Обявявам класирането на участниците в открития конкурс за обект № 2221- 
отдели/подотдели 193"а", 193" д" ,  с начална цена  17 415,74 лв. без ДДС: 
 
І-во място: „Сар груп” ООД, с предложена от участника цена 10 500.00 /десет хиляди и 
петстотин лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: ЕТ „Бино - 50- Сабри Орцев”, с предложена от участника цена 11 000.00 / 
единадесет хиляди лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
 
2.Определям за изпълнител на обект №2221 – „Сар груп” ООД, със седалище и адрес на 
управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. „Хан Аспарух” 
№7, представлявано от: Сюлейман Рамиз Караахмед, Ахмед Сюлейман Караахмед и Реджеп 
Сюлейман Караахмед (поотделно), с предложена от участника цена  10 500.00 /десет хиляди и 
петстотин лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 

 
         Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   
пред Административен съд гр.Пазарджик. 

 
Настоящата заповед  да се съобщи на всички участници в процедурата по реда на чл.61, 

ал.1 от АПК, както и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                             

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
/инж.Ахмед Кисьоски/ 

 
 
 
 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                        dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                           www.ucdp-smolian.com                                               
  



*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№646/09.12.2021г. 

  На основание чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., 
отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на 
Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на открит конкурс за възлагане добив на 
дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”: 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

1.Обявявам класирането на участниците в открития конкурс за обект № 2222- отдел/подотдел 
227"г",  с начална цена 35 807,54 лв. без ДДС: 
 
 І-во място: ЕТ „Бино - 50- Сабри Орцев” , с предложена от участника цена 21 500.00 
/двадесет и една хиляди  и петстотин лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: ЕТ „Кемал Бозов”, с предложена от участника цена 24 000.00 / двадесет и четири 
хиляди лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
 
2.Определям за изпълнител на обект №2222 – ЕТ „Бино - 50- Сабри Орцев”, със седалище 
и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, с. Побит камък, п.к. 4638, 
представлявано от: Сабри Усаинов Орцев – управител, с предложена от участника цена  21 
500.00 /двадесет и една хиляди  и петстотин лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 

 
         Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   
пред Административен съд гр.Пазарджик. 

 
Настоящата заповед  да се съобщи на всички участници в процедурата по реда на чл.61, 

ал.1 от АПК, както и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                             

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
/инж.Ахмед Кисьоски/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                        dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                           www.ucdp-smolian.com                                               
  



*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 

/инж.Ахмед Кисьоски/ 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№647/09.12.2021г. 

  На основание чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., 
отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на 
Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на открит конкурс за възлагане добив на 
дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”: 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

1.Обявявам класирането на участниците в открития конкурс за обект № 2224- отдел/подотдел 
252"а",  с начална цена 42 887,34 лв. без ДДС: 
 
І-во място: „Сар груп” ООД, с предложена от участника цена 12 222.00 /дванадесет хиляди 
двеста двадесет и два лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Айри-15” ЕООД, с предложена от участника цена 15 000.00 / петнадесет хиляди 
лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
 
2.Определям за изпълнител на обект №2224 – „Сар груп” ООД, със седалище и адрес на 
управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. „Хан Аспарух” 
№7, представлявано от: Сюлейман Рамиз Караахмед, Ахмед Сюлейман Караахмед и Реджеп 
Сюлейман Караахмед (поотделно), с предложена от участника цена  12 222.00 /дванадесет 
хиляди двеста двадесет и два лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 
 

 
         Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   
пред Административен съд гр.Пазарджик. 

 
Настоящата заповед  да се съобщи на всички участници в процедурата по реда на чл.61, 

ал.1 от АПК, както и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                             

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
/инж.Ахмед Кисьоски/ 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                        dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                           www.ucdp-smolian.com                                               

  



*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679). 

 

 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№648/09.12.2021г. 

  На основание чл.23, ал.1, т.1 от „Наредба 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., 
отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на 
Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на открит конкурс за възлагане добив на 
дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище”: 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

1.Обявявам класирането на участниците в открития конкурс за обект № 2225- 
отдели/подотдели 284"к", 292" б", 292" в" ,  с начална цена  13 357,56 лв. без ДДС: 
 
І-во място: ЕТ „Кемал Бозов” , с предложена от участника цена 7 000.00 /седем хиляди лева и 
нула стотинки/ лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Сар груп” ООД, с предложена от участника цена 9 050.00 / девет хиляди и 
петдесет лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
 
 
2.Определям за изпълнител на обект №2225 – ЕТ „Кемал Бозов”, със седалище и адрес на 
управление на клон: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. Калафат 
№13, представлявано от: Кемал Салихов Бозов – управител, с предложена от участника цена    
7 000.00 /седем хиляди лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 
 
 

 
         Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   
пред Административен съд гр.Пазарджик. 

 
Настоящата заповед  да се съобщи на всички участници в процедурата по реда на чл.61, 

ал.1 от АПК, както и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС 
„Селище”. 

 
                             

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
/инж.Ахмед Кисьоски/ 
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