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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

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

                                                                                         www.ucdp-smolian.com                                                                                                                                   

ЕИК: № 2016195800210                                                                                                      

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 272/07.06.2018г. 

 
На основание чл. 174, ал.2 от Закона за горите във връзка с чл. 74, ал.1 

т.1 и във връзка с чл.66, чл.1, т.1 и ал.2, т.5 от Наредбата 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 вх. № 1839/07.06.2018г. от 
заседанието на комисия, назначена от Директора на ЮЦДП – Смолян, отразяващ 
резултатите от проведен електронен търг с явно наддаване за продажба на 
прогнозните количества добита дървесина от обект № 1840 – отдел/ подотдел 
133”д” обявен със Заповед № 217/14.05.2018г. на директора на ТП ДГС „Селище”, 

 

НАРЕЖДАМ: 
 
Утвърждавам протокол вх. № 1839/07.06.2018г. от работата на 

комисията, назначена от Директора на ЮЦДП – гр.Смолян, по провеждане на 

електронна тръжна процедура № 4633-3220  за обект № 1840. 
  

ОПРЕДЕЛЯМ 
 
1. Класирането на кандидатите в електронния търг с явно наддаване 

за ОБЕКТ № 1840, включващ 758,00 пл. куб. м прогнозно количество дървесина. и 
начална цена в размер на 81 405.00 лв. 

1.1. Класиран на първо място кандидат – „КРИСТАЛ ЛЕС 92” ЕООД, 
вписано в търговския регистър под ЕИК 202005578, със седалище и адрес на 
управление: обл.Пазарджик, общ.Сърница, гр.Сърница, ул. „Свобода” № 48, с 
управител Исмет Исметов Трампов, съгласно предложената от него цена в размер 
на 110 205.00 лв. ( сто и десет хиляди двеста и пет) лева без ДДС.  

1.2. Класиран на второ място кандидат – „МЕРДЖАН” ООД, вписано 
в търговския регистър под ЕИК 112631234, със седалище и адрес на управление: 
обл.Пазарджик, общ.Сърница, гр.Сърница, ул. „Петелци” № 20, с управител 
Сюлейман Ахмед Мерджан, съгласно предложената от него цена в размер на 
109 005.00 ( сто и девет хиляди и пет) лева без ДДС.  

2. Определям за КУПУВАЧ на прогнозните количества дървесина, 
включена в ОБЕКТ № 1840 класирания на първо място в проведения електронен 
търг с явно наддаване: – „КРИСТАЛ ЛЕС 92” ЕООД, вписано в търговския 
регистър под ЕИК 202005578, със седалище и адрес на управление: 
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 обл. Пазарджик, общ. Сърница, гр. Сърница, ул. „Свобода” № 48, с 

управител Исмет Исметов Трампов, съгласно предложената от него цена в размер 
на  110 205.00 лв. ( сто и десет хиляди двеста и пет) лева без ДДС.  

 
                         Настоящата заповед да бъде съобщена на кандидатите в процедурата 
и да бъде публикувана на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян, ТП ДГС 
„Селище”, както и на интернет платформата на ЮЦДП –гр. Смолян, а именно 
https://sale.uslugi.io/ucdp.    
                          Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез 
директора на ТП ДГС”Селище” пред Директора на ЮЦДП – гр.Смолян и в 14-
дневен срок чрез директора на ТП  ДГС”Селище” пред Административен съд – 
гр.Пазарджик . 
    

 
 
 
 

ДИРЕКТОР ТП:………/п/*……………  
/ инж. Велизар Чолаков/  

*заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
 


