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МЗм – Южноцентрално държавно предприятие 

         ТП „Държавно горско стопанство-Карлово”  
          гр. Карлово, ул. „Калофер войвода”№23, тел.: +359 335 96502  

e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com 

 

  

З А П О В Е Д 
№З-10-70/16.02.2023г. 

на Директора на ТП „ДГС-Карлово” 

за определяне на изпълнител  

за обект №2311 

 

на основание чл.23, ал.1, т.1 и ал.2 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, наричана за краткост Наредбата и 

Протокол от 16.02.2023г. за резултатите от работата на комисията от проведен открит 

конкурс с предмет: „Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз 

до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2334 и 

Обект №2311 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Карлово” – „ЮЦДП”, гр. 

Смолян” 
 

Със Заповед №З-10-47/26.01.2023г. на зам. Директора на ТП „ДГС-Карлово“ е открита 

процедура, по вид „открит конкурс” с предмет: Добив (сеч, разкройване и разтрупване на 

асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, 

включена в Обект №2334 и Обект №2311 от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-

Карлово” – „ЮЦДП”, гр. Смолян”.  
 

На основание чл.23, ал.2 от Наредбата настоящата заповед се издава за обект №2311. 
 

Комисията, назначена със Заповед №3-10-68/16.02.2023г. е съставила Протокол от 16.02.2023г. 

за работата си, представен за утвърждаване и утвърден на 16.02.2023г., предаден ведно с цялата 

документация, събрана в хода на процедурата. 

Комисията е установила, че в срока, определен за получаване на оферти са постъпили 5 (пет) 

оферти, както следва:  

 

1. Оферта с Вх. №5/10.02.2023г. от „ЕНДЖИ ГРУУП” ЕООД 

2. Оферта с Вх. №6/14.02.2023г. от „МИТОВИ ТРАНС” ЕООД; 

3. Оферта с Вх. №9/15.02.2023г. от  „ВИЛ ЛЕС” ЕООД; 

4. Оферта с Вх. №11/15.02.2023г. от  „КРИСПИТ” ЕООД; 

5. Оферта с Вх. №13/15.02.2023г. от ЕТ „ИВАН ЧОНЛОВ”. 

 

За обект №2311 са подадени оферти и допуснати до класиране следните участници -  

„МИТОВИ ТРАНС” ЕООД, „ВИЛ ЛЕС” ЕООД, „КРИСПИТ“ ЕООД и ЕТ „ИВАН 

ЧОНЛОВ”.  

Предвид изложеното и на основание чл.23, ал.1, т.1 и ал.2 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 Протокол от 16.02.2023г., отразяващ 

работата на комисията, утвърден на 16.02.2023г. 
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НАРЕЖДАМ: 

 

І. Обявявам класирането в открит конкурс с предмет: „Добив (сеч, разкройване и 

разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен складДобив (сеч, разкройване и 

разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на 

дървесината, включена в Обект №2334 и Обект №2311 от териториалния обхват на дейност 

на ТП „ДГС-Карлово” – „ЮЦДП”, гр. Смолян” В ЧАСТТА ЗА ОБЕКТ №2311, както следва: 

 

І-во място - „МИТОВИ ТРАНС” ЕООД с предложена цена за извършване на дейността - добив 

на дървесината от Обект №2311 от 25 084,80 лв. (двадесет и пет хиляди осемдесет и четири лева 

и осемдесет стотинки), без включен ДДС. 

 

ІІ-ро място – ЕТ „ИВАН ЧОНЛОВ” с предложена цена за извършване на дейността - добив на 

дървесината от Обект №2311 от 27 000,00 лв. (двадесет и седем хиляди лева), без включен ДДС.  

 

ІІІ-то място – „КРИСПИТ” ЕООД с предложена цена за извършване на дейността - добив на 

дървесината от Обект №2311 от 30 648,00 лв. (тридесет хиляди шестстотин четиридесет и осем 

лева), без включен ДДС. 

 

ІV-то място - „ВИЛ ЛЕС” ЕООД с предложена цена за извършване на дейността - добив на 

дървесината от Обект №2311 от 31 038,00 лв. (тридесет и една хиляди и тридесет и осем лева), 

без включен ДДС.  

 

IІ. Определям за ИЗПЪЛНИТЕЛ участника, класиран на първо място - „МИТОВИ ТРАНС” 

ЕООД, вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан, 

п.к.4343, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „14-та” №12, с предложена цена от 25 084,80 лв. 

(двадесет и пет хиляди осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки), без включен ДДС за 

извършване на дейността – добив на дървесината от Обект №2311 от териториалния обхват на 

дейност на ТП „ДГС-Карлово”. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Директора 

на ТП „ДГС-Карлово” пред Административен съд – гр. Пловдив. 

 

Настоящата заповед следва да бъде съобщена на всички заинтересовани лица в тридневен срок от 

издаването й по реда на чл.61 от АПК, както и да бъде публикувана на интернет страницата на 

„Южноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Смолян. 
 

 

 

 

 

                                                                                 Директор ДГС:................./п/*........................ 

                                                                                                           /инж. Златю Кличев/ 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


