
 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – гр.СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 
4890, с.Хвойна, ул.„Кап.Петко Войвода”№2,  e-mail: dgsnikolawhaitov@ucdp-smolian.com 

 
 
 
 
 

                                            З А П О В Е Д  
№ 307 

с. Хвойна, 10.12.2021 г.  

 

         На основание чл. 23, ал. 1 т. 1 във връзка с чл.65, ал.1, чл.53, ал.2 от „Наредбата 

за условията и реда за възлагане изпълнението дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти” и представения ми Протокол от 07.12.2021 г. за работата на 

комисия, назначена с моя Заповед № 289 от 03.12.2021 г. за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен включена в обекти № 2203, 2204, 

2205 и 2206, с отдели/подотдели съответно  – 41 а, 46 п, 157-а, е, у, п, 211-а, 277-л1, к1  

включени в ГСП за 2022 година на ТП „ДГС Акад.Николай Хайтов”. 

   

Н А Р Е Ж Д А М: 

      І. УТВЪРЖДАВАМ, Протокол от 07.12.2021 г. за работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № 289 от 03.12.2021 г. 

       ІІ. ОБЯВЯВАМ  класирането, в проведения на 03.12.2021 г. търг с тайно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен включена в обект №2203 с 

включен отдели/подотдели – 41 а, 46 п,  от териториалния обхват на дейност на ТП 

ДГС „Акад.Николай Хайтов”, както следва: 

 

 За обект №2203 класирам на първо място участника – ЕТ „ТОНИКИ – 

МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА“, вписан в Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията с ЕИК:120001947, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, 

Ул.Здравец 1В, община Чепеларе, област Смолян, представлявано от Марияна 

Николова Беловодска в качеството и на физическо лице-търговец с предложена 

цена в размер 32 810,00 лв.  (тридесет и две хиляди осемстотин и десет лева) без 

ДДС. 

 

 На второ място класира участника ПРЕСТИЖ СОЛИЩА ООД вписан в 

Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 040668331, със седалище и 

адрес на управление: гр.Чепеларе, Ул.Христо Ботев 77, община Чепеларе, област 

Смолян, представлявано от Юрий Руменов Карталов  в качеството му на управител с 

предложена цена в размер 32 800,00 лв.  (тридесет и две хиляди осемстотин лева) 

без ДДС. 

II. 1. Отстранени участници   

 

1. „ЙОЛА” ЕООД, с вх. 3450/2.12.21 г., депозирана в 15:36 ч. за обект № 2203, 2204 

и 2206. 

 Мотиви:  

При разглеждане на съдържанието на представената оферта от цитирания по-

горе участник за обект №2203, Комисията установи, че деклариранта техника от 



участника, която ще използва за  добива е наета, а не е собствена или закупана на 

лизинг.  

Въз основа на гореизложеното отстранявам от участие в настоящия търг 

участника - „ЙОЛА” ЕООД за обект №2203. 

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината в обект № 2203 от  

териториалния обхват на ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов”, следния участник: 

1. ЕТ„ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА”, с ЕИК:120001947, 

представлявано от Марияна Беловодска в качеството и на физическо лице-търговец. 

  Като съгласно точка втора от настоящата заповед следва избрания за купувач в 

проведения на 03.12.2021 г. търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен за изпълнява старателно и отговорно своите задължения, като за това получи 

предложената от него цена. 

 

IV. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл. 23, ал.4 от „ Наредбата”, възлагам 

на  инж.Даниела Делисивкова – лесничей при ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов” в срок 

да края на работния ден на 10.12.2021 г. да съобщи настоящата заповед по реда на чл. 

61 от АПК на заинтересованите лица, както и да  организира нейното публикуване на 

интернет страницата на ЮЦДП „Смолян”. 

 V. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно 149, ал.1 

от АПК в 14 дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов” пред 

Административен съд – гр. 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.Николай Хайтов:……п*………… 

                                                                                                              (инж. Ангел Чорбов)         
 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – гр.СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 
4890, с.Хвойна, ул.„Кап.Петко Войвода”№2,  e-mail: dgsnikolawhaitov@ucdp-smolian.com 

 
 
 
 
 

                                            З А П О В Е Д  
№ 308 

с. Хвойна, 10.12.2021 г.  

 

         На основание чл. 23, ал. 1 т. 1 във връзка с чл.65, ал.1, чл.53, ал.2 от „Наредбата 

за условията и реда за възлагане изпълнението дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти” и представения ми Протокол от 07.12.2021 г. за работата на 

комисия, назначена с моя Заповед № 289 от 03.12.2021 г. за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен включена в обекти № 2203, 2204, 

2205 и 2206, с отдели/подотдели съответно  – 41 а, 46 п, 157-а, е, у, п, 211-а, 277-л1, к1  

включени в ГСП за 2022 година на ТП „ДГС Акад.Николай Хайтов”. 

   

Н А Р Е Ж Д А М: 

      І. УТВЪРЖДАВАМ, Протокол от 07.12.2021 г. за работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № 289 от 03.12.2021 г. 

       ІІ. ОБЯВЯВАМ  класирането, в проведения на 03.12.2021 г. търг с тайно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен включена в обект №2204 с 

включен отдели/подотдели – 157 а, 157 е, 158 у, 181 п,  от териториалния обхват на 

дейност на ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов”, както следва: 

 

 За обект № 2204 класирам на първо място участника – „ПРЕСТИЖ 

СОЛИЩА“ ООД вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с 

ЕИК:040668331, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, Ул.Христо Ботев 77, 

община Чепеларе, област Смолян, представлявано от Юрий Руменов Карталов  в 

качеството му на управител с предложена цена в размер 27 850,00 лв.  (двадесет и 

седем хиляди осемстотин и петдесет лева ) без ДДС. 

 

 На второ място класира участника ЕТ „ТОНИКИ – МАРИЯНА 

БЕЛОВОДСКА“, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с 

ЕИК:120001947, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, Ул.Здравец 1В, 

община Чепеларе, област Смолян, представлявано от Марияна Николова Беловодска в 

качеството и на физическо лице-търговец с предложена цена в размер 27 832,00 

лв.  (двадесет и седем хиляди осемстотин тридесет и два лева) без ДДС. 

 

II. 1. Отстранени участници : 

 

1. „ЙОЛА” ЕООД, с вх. 3450/2.12.21 г., депозирана в 15:36 ч. за обект № 2203, 2204 

и 2206. 

 Мотиви:  

При разглеждане на съдържанието на представената оферта от цитирания по-

горе участник за обект №2204, Комисията установи, че деклариранта техника от 



участника, която ще използва за  добива е наета, а не е собствена или закупана на 

лизинг.  

Въз основа на гореизложеното отстранявам от участие в настоящия търг 

участника - „ЙОЛА” ЕООД за обект №2204. 

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината в обект № 2204 от  

териториалния обхват на ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов”, следния участник: 

1. ПРЕСТИЖ СОЛИЩА ООД , с ЕИК:040668331, представлявано от Юрий 

Руменов Карталов в качеството му на управител. 

  Като съгласно точка втора от настоящата заповед следва избрания за купувач в 

проведения на 03.12.2021 г. търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен за изпълнява старателно и отговорно своите задължения, като за това получи 

предложената от него цена. 

 

IV. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл. 23, ал.4 от „ Наредбата”, възлагам 

на  инж.Даниела Делисивкова – лесничей при ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов” в срок 

да края на работния ден на 10.12.2021 г. да съобщи настоящата заповед по реда на чл. 

61 от АПК на заинтересованите лица, както и да  организира нейното публикуване на 

интернет страницата на ЮЦДП „Смолян”. 

 V. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно 149, ал.1 

от АПК в 14 дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов” пред 

Административен съд – гр. 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.Николай Хайтов:……п*………… 

                                                                                                              (инж. Ангел Чорбов)         
 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – гр.СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 
4890, с.Хвойна, ул.„Кап.Петко Войвода”№2,  e-mail: dgsnikolawhaitov@ucdp-smolian.com 

 
 
 
 
 

                                            З А П О В Е Д  
№ 309 

с. Хвойна, 10.12.2021 г.  

 

         На основание чл. 23, ал. 1 т. 1 във връзка с чл.65, ал.1, чл.53, ал.2 от „Наредбата 

за условията и реда за възлагане изпълнението дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти” и представения ми Протокол от 07.12.2021 г. за работата на 

комисия, назначена с моя Заповед № 289 от 03.12.2021 г. за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен включена в обекти № 2203, 2204, 

2205 и 2206, с отдели/подотдели съответно  – 41 а, 46 п, 157-а, е, у, п, 211-а, 277-л1, к1  

включени в ГСП за 2022 година на ТП „ДГС Акад.Николай Хайтов”. 

   

Н А Р Е Ж Д А М: 

      І. УТВЪРЖДАВАМ, Протокол от 07.12.2021 г. за работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № 289 от 03.12.2021 г. 

       ІІ. ОБЯВЯВАМ  класирането, в проведения на 03.12.2021 г. търг с тайно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен включена в обект № 2205 с 

включен отдел/подотдел – 211 а““,  от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС 

„Акад.Николай Хайтов”, както следва: 

 

 За обект № 2205 класирам на първо място участника – „ПРЕСТИЖ 

СОЛИЩА“ ООД вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с 

ЕИК:040668331, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, Ул.Христо Ботев 77, 

община Чепеларе, област Смолян, представлявано от Юрий Руменов Карталов  в 

качеството му на управител с предложена цена в размер 39 800,00 лв.  (тридесет и 

девет хиляди и осемстотин лева ) без ДДС. 

 

 На второ място за обект № 2205 класира участника ЕТ „ТОНИКИ – 

МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА“, вписан в Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията с ЕИК:120001947, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, 

Ул.Здравец 1В, община Чепеларе, област Смолян, представлявано от Марияна 

Николова Беловодска в качеството и на физическо лице-търговец с предложена 

цена в размер 39 780,00 лв.  (тридесет и девет хиляди седемстотин и осемдесет лева 

) без ДДС. 

 

II. 1. Отстранени участници : Няма 

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината в обект № 2205 от  

териториалния обхват на ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов”, следния участник: 

1. ПРЕСТИЖ СОЛИЩА ООД , с ЕИК:040668331, представлявано от Юрий 

Руменов Карталов в качеството му на управител. 



  Като съгласно точка втора от настоящата заповед следва избрания за купувач в 

проведения на 03.12.2021 г. търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен за изпълнява старателно и отговорно своите задължения, като за това получи 

предложената от него цена. 

 

IV. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл. 23, ал.4 от „ Наредбата”, възлагам 

на  инж.Даниела Делисивкова – лесничей при ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов” в срок 

да края на работния ден на 10.12.2021 г. да съобщи настоящата заповед по реда на чл. 

61 от АПК на заинтересованите лица, както и да  организира нейното публикуване на 

интернет страницата на ЮЦДП „Смолян”. 

 V. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно 149, ал.1 

от АПК в 14 дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов” пред 

Административен съд – гр. 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.Николай Хайтов:……п*………… 

                                                                                                              (инж. Ангел Чорбов)         
 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – гр.СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 
4890, с.Хвойна, ул.„Кап.Петко Войвода”№2,  e-mail: dgsnikolawhaitov@ucdp-smolian.com 

 
 
 
 
 

                                            З А П О В Е Д  
№ 310 

с. Хвойна, 10.12.2021 г.  

 

         На основание чл. 23, ал. 1 т. 1 във връзка с чл.65, ал.1, чл.53, ал.2 от „Наредбата 

за условията и реда за възлагане изпълнението дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти” и представения ми Протокол от 07.12.2021 г. за работата на 

комисия, назначена с моя Заповед № 289 от 03.12.2021 г. за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен включена в обекти № 2203, 2204, 

2205 и 2206, с отдели/подотдели съответно  – 41 а, 46 п, 157-а, е, у, п, 211-а, 277-л1, к1  

включени в ГСП за 2022 година на ТП „ДГС Акад.Николай Хайтов”. 

   

Н А Р Е Ж Д А М: 

      І. УТВЪРЖДАВАМ, Протокол от 07.12.2021 г. за работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № 289 от 03.12.2021 г. 

       ІІ. ОБЯВЯВАМ  класирането, в проведения на 03.12.2021 г. търг с тайно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен включена в обект № 2206 с 

включен отдели/подотдели – 277 л1, 277 к1,  от териториалния обхват на дейност на 

ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов”, както следва: 

 

 За обект № 2206  класирам на първо място участника – ЕТ„ИВАН 

КАРТАЛОВ“ вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 

120026046, със седалище и адрес на управление: с.Забърдо,  община Чепеларе, област 

Смолян, представлявано от Иван Асенов Карталов  в качеството му на управител с 

предложена цена в размер на 29 100,00 лв.  (двадесет и девет хиляди и сто лева) без 

ДДС. 

 

 На второ място за обект № 2206 класира участника ЕТ „ТОНИКИ – 

МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА“, вписан в Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията с ЕИК:120001947, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, 

Ул.Здравец 1В, община Чепеларе, област Смолян, представлявано от Марияна 

Николова Беловодска в качеството и на физическо лице-търговец с предложена 

цена в размер на 29 100,00 лв.  (двадесет и девет хиляди и сто лева) без ДДС. 

 

II. 1. Отстранени участници : 

 

1. „ЙОЛА” ЕООД, с вх. 3450/2.12.21 г., депозирана в 15:36 ч. за обект № 2203, 2204 

и 2206. 

 Мотиви:  



При разглеждане на съдържанието на представената оферта от цитирания по-

горе участник за обект №2206, Комисията установи, че деклариранта техника от 

участника, която ще използва за  добива е наета, а не е собствена или закупана на 

лизинг.  

Въз основа на гореизложеното отстранявам от участие в настоящия търг 

участника - „ЙОЛА” ЕООД за обект №2206. 

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината в обект № 2206 от  

териториалния обхват на ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов”, следния участник: 

1. ЕТ ИВАН КАРТАЛОВ  с ЕИК:120026046, представлявано от Иван Асенов 

Карталов в качеството му на търговец. 

  Като съгласно точка втора от настоящата заповед следва избрания за купувач в 

проведения на 03.12.2021 г. търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен за изпълнява старателно и отговорно своите задължения, като за това получи 

предложената от него цена. 

 

IV. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл. 23, ал.4 от „ Наредбата”, възлагам 

на  инж.Даниела Делисивкова – лесничей при ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов” в срок 

да края на работния ден на 10.12.2021 г. да съобщи настоящата заповед по реда на чл. 

61 от АПК на заинтересованите лица, както и да  организира нейното публикуване на 

интернет страницата на ЮЦДП „Смолян”. 

 V. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно 149, ал.1 

от АПК в 14 дневен срок от съобщаването й чрез ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов” пред 

Административен съд – гр. 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.Николай Хайтов:……п*………… 

                                                                                                              (инж. Ангел Чорбов)         
 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


