
 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ”  

ТП „ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО  ЗЛАТОГРАД” 
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З  А  П О  В  Е  Д 
 

№3-09-348 
гр. Златоград, 19.12.2022 г. 

 

 На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 53, 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”, 

Протокол от 16.12.2022 г. за работата на комисията, назначена със Заповед №3-09-

346/16.12.2022 г. на Директор на ТП ДГС „Златоград” за провеждане на конкурс за 

възлагане на продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив 

дървесина от Обект №2310, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП 

„ДГС  Златоград” на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”, 

 

I. Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Обявявам класирането на участниците  в проведения конкурс с предмет: Продажба 

на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2310, 

горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС  Златоград” на „ЮЦДП” 

ДП, гр. Смолян”, за Обект №2310, отдели и подотдели: 38 "б", 107 "у", с общо прогнозно 

количество дървесина в размер на 388 куб.м, както следва:  

 

На първо място - участника "БУЛЛЕС 61" ООД, с получена комплексна оценка от 

100 точки, с предложени от участника следните цени:  

- За закупуване на стоящата дървесина на корен от Обект № 2310 - цена в размер на     

9900,00 лв. (девет хиляди и деветстотин),  без ДДС.  

- За извършване на комплексната дейност – добив на дървесина от Обект № 2310 - 

цена в размер на 9900,00 лв. (девет хиляди и деветстотин),  без ДДС. 

 

На второ място –няма класиран участник подадена е само една оферта. 

 

ІI. О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

За Изпълнител на дейността продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с 

дейността - добив дървесина от Обект №2310, горска територия, държавна собственост, 

стопанисвана от ТП „ДГС  Златоград” на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян”, за Обект №2310, 

отдели и подотдели: 38 "б", 107 "у", с общо прогнозно количество дървесина в размер на 

388 куб.м, класираният от комисията участник на първо място:  

"БУЛЛЕС 61" ООД, ЕИК 201679030, със седалище и адрес на управление: област 

Смолян, община Златоград, гр. Златоград 4980, ул. България № 200, вписан в търговския 

регистър с ЕИК 201679030, представлявано от НАСКО ДАЧЕВ ЛИКОВ и ВЛАДИМИР 

НАСКОВ ЛИКОВ в качеството им на управители, с начин на представляване: заедно и 

поотделно, с предложени цени: 

- За закупуване на стоящата дървесина на корен от Обект № 2310 - цена в размер на     

9900,00 лв. (девет хиляди и деветстотин),  ,  без ДДС.  



- За извършване на комплексната дейност – добив на дървесина от Обект № 2310 -

цена в размер на 9900,00 лв. (девет хиляди и деветстотин),  без ДДС. 

 

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 страниците на 

„ЮЦДП”ДП гр. Смолян и на ТП ДГС „Златоград”.  

 

IV. Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по съдебен 

ред, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП ДГС „Златоград” до Административен съд град 

Смолян. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Асен Даскалов – зам. Директор в 

ТП ДГС „Златоград”.  

                    

 

ДИРЕКТОР:.........../п*/................... 

                           /инж. Съби Димитров/     

 
 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита 

на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


