
*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 
 

№651/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на Директора на ТП ДГС „Селище” 
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2201-отдели/подотдели 1„б”, 2” к” с 
прогнозно количество дървесина 644 м3, с начална цена 59876,00 лв. без ДДС: 

 
І-во място: „Мерджан” ООД, с предложена от участника цена 59886,00 / петдесет и девет хиляди 
осемстотин осемдесет и шест лева и  нула стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Вуд Трейдинг”  ООД с предложена от участника цена 59881,00 / петдесет и девет хиляди 
осемстотин осемдесет и един лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 

 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2101- „Мерджан” ООД,  със 
седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к 4633, ул.  
„Петелци” №22, представлявано от: Сюлейман Ахмед Мерджан – управител, с предложена от 
участника цена 59886,00 / петдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и шест 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№652/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2203-отдели/подотдели 17„ж”, 48” г” 
с прогнозно количество дървесина 447 м3, с начална цена 52483,00 лв. без ДДС: 

 
І-во място: ЕТ „Кемал Башев” , с предложена от участника цена 52493,00 / петдесет и две хиляди 
четиристотин деветдесет и три лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: няма друг допуснат участник.  
 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2203- ЕТ „Кемал Башев” ,  със 
седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к 4633, ул.  
Салих Омбашиев №13, представлявано от: Кемал Неджеми Башев – управител, с предложена от 
участника цена 52493,00 / петдесет и две хиляди четиристотин деветдесет и три 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№653/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2204-отдели/подотдели 32”д” с 
прогнозно количество дървесина 1201 м3, с начална цена 113498,00 лв. без ДДС: 

 
І-во място: „Кристал лес-92” ЕООД, с предложена от участника цена 113700,00 /сто и тринадесет хиляди 
и седемстотин лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: няма друг допуснат участник.  

 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2204- „Кристал лес-92” 
ЕООД,  със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к 4633, 
ул.  „Свобода” №48, представлявано от Исмет Исметов Трампов – управител, с предложена от участника 
цена 113700,00 /сто и тринадесет 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№654/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2206-отдели/подотдели 50„о”, 50” с” 
и 52”а” с прогнозно количество дървесина 745 м3, с начална цена 74096,00 лв. без ДДС: 

 
І-во място: „Голдън Форист” ООД, с предложена от участника цена 74096,00 /седемдесет и четири 
хиляди деветдесет и шест лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: няма друг допуснат участник. 

 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2206- „Голдън Форист” ООД,  
със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к 4633, 
ул.  „Орлино” №7, представлявано от: Ахмед Ахмед Абдурахман и Салих Реджеп Кабак – 
управители, с предложена от участника цена 74096,00 /седемдесет и четири хиляди деветдесет 
и шест 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№655/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2207-отдели/подотдели 51„в” с 
прогнозно количество дървесина 511 м3, с начална цена 57657,00 лв. без ДДС: 

 
І-во място: „Тефик” ЕООД, с предложена от участника цена 57700,00 /петдесет и седем хиляди и 
седемстотин лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: няма друг допуснат участник. 

 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2207- „Тефик” ЕООД,  със 
седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к 4633, ул.  
„Спартак №1, представлявано от: Тефик Исметов Ардалиев – управител, с предложена от 
участника цена 57700,00 /петдесет и седем 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№656/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2210-отдели/подотдели 171„д”, 
171”е” и 171”ж” с прогнозно количество дървесина 649 м3, с начална цена 71526,00 лв. без 
ДДС: 

 
І-во място: „Стамболи комерс” ООД, с предложена от участника цена 71526,00 /седемдесет и една 
хиляди петстотин двадесет и шест лева и нула стотинки/ 
ІІ-ро място: няма друг допуснат участник. 

 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2210- „Стамболи комерс” 
ООД,  със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, 
п.к 4633, ул.  „Чаарджик” №7, представлявано от: Ахмед Реджеп Стамболи – управител, с 
предложена от участника цена 71526,00 /седемдесет и една хиляди петстотин двадесет и шест 
лева и нула стотинки/ 
 
 

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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№657/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2211-отдели/подотдели 89”б” и 
90”ж” с прогнозно количество дървесина 775 м3, с начална цена 82624,00 лв. без ДДС: 

 
І-во място: „Дренков” ЕООД с предложена от участника цена 82700,00 / осемдесет и две хиляди и 
седемстотин лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: няма друг допуснат участник. 

 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2211- „Дренков” ЕООД,  със 
седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к 4633, ул.  
„Бунарджик” №21, представлявано от: Гюлсин Мустафа Дренков - управител, с предложена от 
участника цена 82700,00 / осемдесет и две 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№658/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2212-отдели/подотдели 89„е” с 
прогнозно количество дървесина 747 м3, с начална цена 84282,00 лв. без ДДС: 

 
І-во място: „Вуд Трейдинг” ООД, с предложена от участника цена 84292,00 / осемдесет и четири хиляди 
двеста деветдесет и два лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Мерджан” ООД с предложена от участника цена 84287,00 / осемдесет и четири хиляди 
двеста осемдесет и седем лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 

 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2212- „Вуд Трейдинг” ООД,  
със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к 4633, 
ул.  „Петелци” №22, представлявано от: Салих Ахмед Мехмед – управител, с предложена от 
участника цена 84292,00 / осемдесет и четири хиляди двеста деветдесет 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№659/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2216-отдели/подотдели 113”д” и 
113”е” с прогнозно количество дървесина 1084 м3, с начална цена 125987,00 лв. без ДДС: 

 
І-во място: „Фейзал” ЕООД с предложена от участника цена 126000,00 / сто двадесет и шест хиляди лева 
и нула стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: няма друг допуснат участник. 

 
2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2216- „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 126000,00 / сто двадесет и шест 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№660/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2217-отдели/подотдели 131”в”, 
132”а” и 135”е” с прогнозно количество дървесина 1213 м3, с начална цена 130039,00 лв. 
без ДДС: 

 
І-во място: „Тинев-71” ЕООД с предложена от участника цена 130100,00 / сто и тридесет хиляди и сто 
лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Фейзал” ЕООД, с предложена от участника цена 130040,00 / сто и тридесет хиляди и 
четиридесет лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 

 
2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2217- „Тинев-71” ЕООД,  със 

седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к 4633, ул.  
„Борова” №14, представлявано от: Реджеп Кемилов Тинев – управител, с предложена от 
участника цена 130100,00 / сто и тридесет хиляди и сто 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№661/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2220-отдели/подотдели 92”а”, 92” в”, 
93”б” и 93”г” с прогнозно количество дървесина 493 м3, с начална цена 53074,00 лв. без 
ДДС: 

 
І-во място: „Бари лес” ЕООД с предложена от участника цена 53080,00 / петдесет и три хиляди и 
осемдесет лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: няма друг допуснат участник. 

 
2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2220- „Бари лес” ЕООД,  със 

седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к 4633, ул.   
„Римски път” №5, представлявано от: Салих Мустафа Бозов – управител, с предложена от 
участника цена 53080,00 / петдесет и три хиляди и осемдесет 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№662/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2223-отдели/подотдели 237„а” и 
237”г” с прогнозно количество дървесина 1978 м3, с начална цена 188876,00 лв. без ДДС: 

 
І-во място: „Хавале” ООД, с предложена от участника цена 189000,00 /сто осемдесет и девет хиляди лева 
и нула стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Еделвайс КМ 3” ЕООД, с предложена от участника цена 188880,00   / сто осемдесет и осем 
хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 

 
2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2223- „Хавале” ООД,  със 

седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к 4633, ул.   
„Свобода” №52, представлявано от: Салих Реджеп Хавале – управител, с предложена от 
участника цена 189000,00 /сто осемдесет и девет 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№663/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2226-отдели/подотдели 294”в” и 
298”а” с прогнозно количество дървесина 726 м3, с начална цена 83363,00 лв. без ДДС: 

 
І-во място: „Сар Груп” ООД с предложена от участника цена 83383,01 / осемдесет и три хиляди триста 
осемдесет и три лева и една стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Арса Трейд” ООД, с предложена от участника цена 83363,00 / осемдесет и три хиляди 
триста шейсет и три лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 

 
2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2226- „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 83383,01 / 
осемдесет и три хиляди триста осемдесет и три лева и една 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№664/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2227-отдели/подотдели 281”в”, 
281”д”, 282”е”, 283”а”, 283”б”, 283”в” и 283”г” с прогнозно количество дървесина 229 м3, с 
начална цена 26651,00 лв. без ДДС: 

 
І-во място: „Хавале” ООД с предложена от участника цена 26700.00 / двадесет и шест хиляди и 
седемстотин лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: „Евро Тимбър” ЕООД с предложена от участника цена 26652,00 / двадесет и шест хиляди 
шестстотин петдесет и два лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 

 
2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2227- „Хавале” ООД,  със 

седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к 4633, ул.   
„Свобода” №52, представлявано от: Салих Реджеп Хавале – управител, с предложена от 
участника цена 26700.00 / двадесет и шест 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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 
 

№665/10.12.2021г. 
 

  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 №38/10.12.2021г. отразяващ резултатите от 
работата на комисията назначена със заповед №630/07.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за 
провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина с ограничението 
по чл.115 от ЗГ, обособена в Обекти №2201, № 2203 , № 2204, № 2206, № 2207, № 2210, № 2211, № 2212, 
№ 2216, №2217, №2220, №2223, №2226, №2227, №2228, открит със Заповед №555/17.11.2021г. на 
Директора на ТП ДГС „Селище”  
 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Обявявам класирането на участниците в търга за обект № 2228-отдели/подотдели 289”а” и 
289”б” с прогнозно количество дървесина 2445 м3, с начална цена 282036,00 лв. без ДДС: 

 
І-во място: „Лес Транс Строй” ЕООД с предложена от участника цена 282050,00 /двеста осемдесет и две 
хиляди и петдесет лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 
ІІ-ро място: ЕТ „Кемал Бозов”  с предложена от участника цена 282036,00 / двеста осемдесет и две хиляди 
и тридесет и шест лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 

 
2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 2228- „Лес Транс Строй” 

ЕООД,  със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, 
п.к 4633, ул.   Хан Пресиян №1, представлявано от Алие Реджеп Айри – управител, с 
предложена от участника цена 282050,00 /двеста осемдесет и две хиляди и петдесет 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 ............../п*/.................... 

    ТП ДГС „Селище”:  
                                                                                                      /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                    


