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З А П О В Е Д 
 

№ 44 

гр. Смолян, 10.04.2017 год. 

 

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, /Наредбата/ и утвърден на 10.04.2017 год. протокол 

на комисия, назначена със Заповед № 43 / 10.04.2017 год. на Директора на ТП ДГС „Смолян”, 

за провеждане на Открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии държавна 

собственост с предмет: „Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и 

рампиране на маркирана дървесина на корен” от обекти №№ 1708 /подотдели 2015-д, 2015-ж, 

2015-ф, 2018-а/ и 1710 /подотдели 2031-п, 2031-т, 2041-г, 2041-ф, 2041-х, 2051-в/, открит със 

заповед № 35 / 23.03.2017 г. на Директора на ТП ДГС „Смолян”. 

 

I. К Л А С И Р А М  

 

На първо място кандидат: „БОРОЛЕС 73” ЕООД, вписано в Търговския регистър при 

Агенция по вписванията с ЕИК 203762132, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, 

общ. Смолян, ул. „Кольо Фичето” № 10, представлявано от Любен Емилов Сивков, с 

предложена цена в размер на 12 943,60 лева /дванадесет хиляди деветстотин четиридесет и три 

лева и шестдесет стотинки/ без ДДС, за обект №1708 /подотдели 2015-д, 2015-ж, 2015-ф, 2018-

а/ 

 

На второ място няма класиран кандидат поради неподадени други оферти за обекта. 

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М 

 

За изпълнител на открития конкурс с предмет: „Сеч, окастряне, разкройване, извоз до 

временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен” от обект № 1708 

/подотдели 2015-д, 2015-ж, 2015-ф, 2018-а/ класирания на първо място участник „БОРОЛЕС 

73” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203762132, със 

седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. Смолян, ул. „Кольо Фичето” № 10, 

представлявано от Любен Емилов Сивков - управител. 

 

III. Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването 

ѝ, по административен ред, съгласно чл. 84 от АПК чрез ТП ДГС „Смолян” до ЮЦДП – гр. 

Смолян или по съдебен ред, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП ДГС „Смолян” до 

Административен съд – гр. Смолян. 
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IV. Заповедта да се публикува в интернет страницата на ЮЦДП – Смолян: www.ucdp-

smolian.com и ТП ДГС „Смолян”:  http://ucdp-smolian.com/?page_id=7490&lang=bg#dgsId|1 .  

 

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение.   

       

 

 

Директор ТП ДГС „Смолян”: ………/п/……...……. 

    / инж. Станко Делиянчев / 

 

 

 

*Подписа е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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