
    „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” - ГР.СМОЛЯН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 

                  п.к.4890, с.Хвойна, ул.„Кап. Петко Войвода”№2, e-mail: dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ З-02-2 

с. Хвойна, 04.01.2023 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 горски територии - държавна 

и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

(Наредбата) и резултатите, отразени в представения ми Протокол от 03.01.2023 г. от 

работата на комисията, назначена с моя Заповед № З-02-376/23.12.2022 г. за провеждане 

на конкурс с предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с 

дейността - добив на дървесина от Обекти с № 2306, горска територия, държавна 

собственост, стопанисвана от ТП „ДГС- Акад. Николай Хайтов” на „ЮЦДП”, ДП, 

гр. Смолян”, открит с моя Заповед № З-02-345/30.11.2022 г., 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
І. УТВЪРЖДАВАМ представения ми на 03.1.2023 г. Протокол от работата на 

комисията, назначена с моя Заповед № З-02-376 от 23.12.2022 г. 

 

ІІ. ОБЯВЯВАМ класирането в проведения открит конкурс за възлагане на 

дейности в горски територии държавна собственост с предмет: „Продажба на стояща 

дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти с № 

2306, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС-Акад. 

Николай Хайтов” на „ЮЦДП”, ДП, гр. Смолян”, за обект №2306, с включени 

отдели/подотдели: 87„а“, 87“в“, по  критерий за класиране на ценовите предложения 

(офертите) – „икономически най- изгодна оферта“, както следва: 

1. На първо място, класираният от комисията участник на първо място – ЕТ 

„ТОНИКИ-МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА“, със седалище и адрес на управление: гр. 

Чепеларе, ул. „Здравец“ №1В, п.к. 4850, Община Чепеларе, Област Смолян, вписан в 

Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция 

по вписвания, с ЕИК 120001947, представлявано от  физическото лице - търговец 

Марияна Николова Беловодска, с получена комплексна оценка от 100  точки, с 

предложени от участника цени, както следва: 

- За закупуване на стоящата дървесина на корен от Обект № 2306 - цена в размер 

на 521 180,00 лв. (петстотин двадесет и една хиляди сто и осемдесет лева) без ДДС. 

- За извършване на комплексната дейност – добив на дървесина от Обект № 2306 

- цена в размер на 41 631,18  лв. (четиридесет и една хиляди шестстотин тридесет и 

един лева и осемнадесет стотинки) без ДДС. 

  2. На второ място – няма класиран участник поради факта, че до този етап на 

процедурата е допусната до оценка само офертата на цитирания по-горе участник. 

ІІІ. Отстранени участници: 

1. „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив 

буд л.  Александър  Стамболийски № 50 , вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

mailto:dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com


нестопанска цел към Агенция по вписвания, с ЕИК 203110960, представлявано от Пенка 

Николова Бангеева – управител. 

Мотиви:  

В представеното техническо предложение за изпълнение на дейностите в обекта 

№2306, участникът е декларирал технически възможности за изпълнение на дейностите 

в посочените обекти, под минимално определените от възложителя, в тази връзка на 

основание Раздел VI, т.1,  подточка 1.5 от утвърдената документация за участие, 

същият се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата. 

2. ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“, със седалище и адрес на управление: с. Лозарево, 

ул.Първи май № 1 , вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел към Агенция по вписвания, с ЕИК 112050948, представлявано от Кемал 

Салихов Бозов – физическо лице - търговец. 

Мотиви:  

След задълбочен анализ на представената обосновка от участникът ЕТ „Кемал 

Бозов“, комисията единодушно е решила да не приеме представената писмена 

обосновка, поради това, че същата не е пълна, поради това, че в нея не са посочени 

всички обективни обстоятелства свързани с:  „Оригинално решение за изпълнение на 

дейността“ и  „Предложеното техническо решение“, съгласно изискванията на чл.22, 

ал.11 от „Наредбата“. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.22, ал.12 от „Наредбата“  и 

фактите и обстоятелствата констатирани в утвърдения протокол от работата на 

комисията  участника е отстранен и ценовото му предложение не се допуска до 

оценяване и класиране, съгласно раздел VI „Провеждане на конкурса“ от 

документацията за участие. 

ІV. ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината от Обект № 2306 и 

ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейността добив на дървесина от обекта, класираният на първо място 

участник – ЕТ „Тоники- Марияна Беловдска“, с получена комплексна оценка от 

100 точки и предложени от участника цени: за закупуване на стоящата дървесина на 

корен от Обект № 2306 - цена в размер на 521 180,00 лв. (петстотин двадесет и една 

хиляди сто и осемдесет лева) без ДДС и  за извършване на комплексната дейност – 

добив на дървесина от Обект № 2306 - цена в размер на 41 631,18  лв. (четиридесет и 

една хиляди шестстотин тридесет и един лева и осемнадесет стотинки) без ДДС. 

 

V. В изпълнение на изискванията на чл. 23, ал. 4 от Наредбата, възлагам на инж. 

Даниела Делисивкова – лесничей при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“ да съобщи 

настоящата заповед на всички заинтересовани лица в 3-дневен срок от издаването й по 

реда на чл.61 от АПК и да организира нейното публикуване на интернет страниците на 

ЮЦДП гр. Смолян и на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“. 

 

VI. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, по 

съдебен ред, съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК чрез ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов” до 

Административен съд град Смолян. 

 

Копие от настоящата заповед да бъде поставена на видно място в 

административната сграда на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов” и съобщена на всички 

заинтересовани лица и участници в конкурса по обявения в документация ред, за 

сведение. 

 
 

И.Д. ДИРЕКТОР 

на ТП „ДГС Акад. Н. Хайтов”:………*/п/……..…… 

                                                                                                        (инж. Ангел Чорбов) 



 

 

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

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


