
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СМОЛЯН” 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

бул.България 83, Смолян 4700                                                                                                                        www.dgssmolyan.ucdp-smolian.com  

тел. 0878 582079                                              dgssmolyan@ucdp-smolian.com  

ЕИК 2016195800328 

З А П О В Е Д 

№ З-26-65 

гр.Смолян, 16.03.2022 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 16.03.2022 год. протокол на комисия, назначена 

със Заповед № З-26-64 / 16.03.2022 гoд. на Директора на ТП ДГС „Смолян”, за провеждане на открит 

конкурс за възлагане на дейности в горски територии - държавна собственост с предмет: „Възлагане на 

ЛКД по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти в обект: 

1-2022 г. от на територията на  ТП ДГС „Смолян”, открит със Заповед  № З-26-56 / 28.02.2022 година на 

Директора на ТП ДГС „Смолян ”. 

 

I. К Л А С И Р А М  

 

На първо място за ОБЕКТ № 1-2022 г. с начална цена в размер на 12 888,80 лв. /дванадесет 

хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ без ДДС:  

„ДЕЯНИ-ЛЕС 16” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

203958992, със седалище и адрес на управление: с. Чепинци, общ. Рудозем, ул. „Рожен” № 28, 

представлявано от Минчо Векилов Сувариев – управител с предложена цена в размер на 12 888,80 лв. 

/дванадесет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ без ДДС. 

 

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: „Възлагане на ЛКД по Наредбата за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти в обект: 1-2022 г. от на 

територията на  ТП ДГС „Смолян” класирания на първо място участник „ДЕЯНИ-ЛЕС 16” ЕООД, 

вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203958992, със седалище и адрес на 

управление: с. Чепинци, общ. Рудозем, ул. „Рожен” №28, представлявано от Минчо Векилов Сувариев – 

управител. 

 

III. В изпълнение на изискванията на чл. 23, ал. 4 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”, настоящата заповед следва да бъде съобщена на всички 

заинтересовани лица в тридневен срок от издаването й по реда на чл. 61 от АПК и да се публикува на 

интернет страницата на ТП ДГС „Смолян”:  https://ucdp-smolian.com/bg/1646053998.html.  

 

IV. Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването ѝ, по 

съдебен ред, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП ДГС „Смолян” до Административен съд – гр. 

Смолян. 

 

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

 

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

    /инж. Станко Делиянчев/ 

http://www.dgssmolyan.ucdp-smolian.com/
mailto:dgssmolyan@ucdp-smolian.com


*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 


