
*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 
№339/19.07.2021г. 

  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” 
във връзка с утвърден протокол №24/19.07.2021г. отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със 
Заповед №335/19.07.2021г., на Директор на ТП ДГС „Селище” за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба 
на действително добити количества дървесина от временен склад от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище”, 
обособен в Обекти №7-1, №7-2, №7-3, №7-4, №7-5 и №7-6. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Класирането на участниците в търга за обект № 7-1, с отдел/подотдел 36 „а”, в размер на 52,98 м3, с 
начална цена  5121,46 лв. без ДДС:  
           І-во място: „ Валето-80” ЕООД, с предложена от участника цена 7765,00 лв.  /седем хиляди 
седемстотин шейсет и пет лева и нула стотинки/ без ДДС. 
           ІI-ро място: „М.Кавунска 2020” ЕООД, с предложена от участника цена 7101,00 лв.  /седем хиляди 
сто и един лева и нула стотинки/ без ДДС. 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 7-1- „Валето-80” ЕООД, със седалище и адрес 
на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. Бреза №17, представлявано от: 
Джемиле Кемил Хавальова - управител, с предложена от участника цена 7765,00 лв.  /седем хиляди 
седемстотин шейсет и пет лева и нула стотинки/ без ДДС. 
 
На основание чл.70, ал.3 от Наредбата  за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските 
територии – държавна и общинска собственост  и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и 
чл.60, ал.1 от АПК допускам предварително изпълнение на заповедта, предвид на това, че: 

 
- дървесината добита от горски територии – държавна собственост е вещ с бързо влошаващо се качество 

и подлежи на бърза продажба – чл.122 от Закона за горите. 
- обема дървесина който се предлага за продажба  в тръжната процедура е значителна част от ГПП на ТП 

ДГС „Селище” за 2021г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране на  продажбата на 
дървесината в обектите с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 
2021г. 

- е необходимо предоставеното на ТП имущество – държавна собственост, да се стопанисва и управлява 
с дължимата грижа. 
 

           На основание чл.60, ал.5 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение може да се 
обжалва  чрез ТП ДГС „Селище”   пред Административен съд  гр. Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му. 

 
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 от АПК, както и да се 

публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

 
                                                                                                         Директор ТП ДГС „Селище”:.........../п*/................ 

  
                                                                                                                                                        /инж.Валери Ачев/ 

 

 

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 
№340/19.07.2021г. 

  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” 
във връзка с утвърден протокол №24/19.07.2021г. отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със 
Заповед №335/19.07.2021г., на Директор на ТП ДГС „Селище” за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба 
на действително добити количества дървесина от временен склад от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище”, 
обособен в Обекти №7-1, №7-2, №7-3, №7-4, №7-5 и №7-6. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Класирането на участниците в търга за обект № 7-2, с отдел/подотдел 45 „г” в размер на 42,14 м3, с 
начална цена  3313,10 лв. без ДДС:  
             І-во място: „Халачев Трейд” ЕООД, с предложена от участника цена 4600,00 лв.  /четири хиляди 
и шестстотин лева и нула стотинки/ без ДДС. 
              ІI-ро място: „Лес Транс Строй” ЕООД, с предложена от участника цена 4520,00 лв.  /четири 
хиляди петстотин и двадесет лева и нула стотинки/ без ДДС. 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 7-2- „Халачев Трейд” ЕООД, със седалище и 
адрес на управление: област София /столица/, община Столична, гр. София, п.к. 1528, р-н Искър, бул. Искърско 
шосе №13, представлявано от: Реджеп Исмаил Халачев - управител, с предложена от участника цена 4600,00 
лв.  /четири хиляди и шестстотин лева и нула стотинки/ без ДДС. 
 
На основание чл.70, ал.3 от Наредбата  за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските 
територии – държавна и общинска собственост  и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и 
чл.60, ал.1 от АПК допускам предварително изпълнение на заповедта, предвид на това, че: 

 
- дървесината добита от горски територии – държавна собственост е вещ с бързо влошаващо се качество 

и подлежи на бърза продажба – чл.122 от Закона за горите. 
- обема дървесина който се предлага за продажба  в тръжната процедура е значителна част от ГПП на ТП 

ДГС „Селище” за 2021г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране на  продажбата на 
дървесината в обектите с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 
2021г. 

- е необходимо предоставеното на ТП имущество – държавна собственост, да се стопанисва и управлява 
с дължимата грижа. 
 

           На основание чл.60, ал.5 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение може да се 
обжалва  чрез ТП ДГС „Селище”   пред Административен съд  гр. Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му. 

 
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 от АПК, както и да се 

публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

 
                                                                                                         Директор ТП ДГС „Селище”:.........../п*/................ 

  
                                                                                                                                                        /инж.Валери Ачев/ 

 

 

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 
№341/19.07.2021г. 

  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” 
във връзка с утвърден протокол №24/19.07.2021г. отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със 
Заповед №335/19.07.2021г., на Директор на ТП ДГС „Селище” за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба 
на действително добити количества дървесина от временен склад от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище”, 
обособен в Обекти №7-1, №7-2, №7-3, №7-4, №7-5 и №7-6. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Класирането на участниците в търга за обект № 7-3, с отдел/подотдел 88 „д”, в размер на 234,58 м3, с 
начална цена  22217,10 лв. без ДДС:  
            І-во място: „ Валето-80” ЕООД, с предложена от участника цена 34002,00 лв.  /тридесет и четири 
хиляди и два лева и нула стотинки/ без ДДС. 
            ІI-ро място: „ Еделвайс КМ-3” ЕООД, с предложена от участника цена 32435,00 лв.  /тридесет и 
две хиляди четиристотин тридесет и пет лева и нула стотинки/ без ДДС. 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 7-3- „Валето-80” ЕООД, със седалище и адрес 
на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. Бреза №17, представлявано от: 
Джемиле Кемил Хавальова - управител, с предложена от участника цена 34002,00 лв.  /тридесет и четири 
хиляди и два лева и нула стотинки/ без ДДС. 
 
На основание чл.70, ал.3 от Наредбата  за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските 
територии – държавна и общинска собственост  и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и 
чл.60, ал.1 от АПК допускам предварително изпълнение на заповедта, предвид на това, че: 

 
- дървесината добита от горски територии – държавна собственост е вещ с бързо влошаващо се качество 

и подлежи на бърза продажба – чл.122 от Закона за горите. 
- обема дървесина който се предлага за продажба  в тръжната процедура е значителна част от ГПП на ТП 

ДГС „Селище” за 2021г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране на  продажбата на 
дървесината в обектите с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 
2021г. 

- е необходимо предоставеното на ТП имущество – държавна собственост, да се стопанисва и управлява 
с дължимата грижа. 
 

           На основание чл.60, ал.5 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение може да се 
обжалва  чрез ТП ДГС „Селище”   пред Административен съд  гр. Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му. 

 
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 от АПК, както и да се 

публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

 
                                                                                                         Директор ТП ДГС „Селище”:.........../п*/................ 

  
                                                                                                                                                        /инж.Валери Ачев/ 

 

 

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 
№342/19.07.2021г. 

  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” 
във връзка с утвърден протокол №24/19.07.2021г. отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със 
Заповед №335/19.07.2021г., на Директор на ТП ДГС „Селище” за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба 
на действително добити количества дървесина от временен склад от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище”, 
обособен в Обекти №7-1, №7-2, №7-3, №7-4, №7-5 и №7-6. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Класирането на участниците в търга за обект № 7-4, с отдел/подотдел 114 „б”, в размер на 138,07 м3, с 
начална цена  15179,98 лв. без ДДС:  
            І-во място: „ Бари лес” ЕООД, с предложена от участника цена 23730,00 лв.  /двадесет и три 
хиляди седемстотин и тридесет лева и нула стотинки/ без ДДС. 
           ІI-ро място: „ Валето-80” ЕООД, с предложена от участника цена 22950,22 лв.  /двадесет и две 
хиляди деветстотин и петдесет лева и двадесет и две стотинки/ без ДДС. 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 7-4- „Бари лес” ЕООД,  със седалище и адрес 
на управление: област Пазарджик, община Велинград, гр. Сърница 4633, ул.  „Римски път” №5, представлявано 
от: Салих Мустафа Бозов – управител, с предложена от участника цена 23730,00 лв.  /двадесет и три хиляди 
седемстотин и тридесет лева и нула стотинки/ без ДДС. 
 
На основание чл.70, ал.3 от Наредбата  за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските 
територии – държавна и общинска собственост  и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и 
чл.60, ал.1 от АПК допускам предварително изпълнение на заповедта, предвид на това, че: 

 
- дървесината добита от горски територии – държавна собственост е вещ с бързо влошаващо се качество 

и подлежи на бърза продажба – чл.122 от Закона за горите. 
- обема дървесина който се предлага за продажба  в тръжната процедура е значителна част от ГПП на ТП 

ДГС „Селище” за 2021г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране на  продажбата на 
дървесината в обектите с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 
2021г. 

- е необходимо предоставеното на ТП имущество – държавна собственост, да се стопанисва и управлява 
с дължимата грижа. 
 

           На основание чл.60, ал.5 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение може да се 
обжалва  чрез ТП ДГС „Селище”   пред Административен съд  гр. Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му. 

 
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 от АПК, както и да се 

публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

 
                                                                                                         Директор ТП ДГС „Селище”:.........../п*/................ 

  
                                                                                                                                                        /инж.Валери Ачев/ 

 

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 
№343/19.07.2021г. 

  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” 
във връзка с утвърден протокол №24/19.07.2021г. отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със 
Заповед №335/19.07.2021г., на Директор на ТП ДГС „Селище” за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба 
на действително добити количества дървесина от временен склад от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище”, 
обособен в Обекти №7-1, №7-2, №7-3, №7-4, №7-5 и №7-6. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Класирането на участниците в търга за обект № 7-5, с отдел/подотдел 320 „д” в размер на 275,30 м3, с 
начална цена  31276,73 лв. без ДДС:  
             І-во място: „ Бари лес” ЕООД, с предложена от участника цена 48730,00 лв.  /четиридесет и осем 
хиляди седемстотин и тридесет лева и нула стотинки/ без ДДС. 
              ІI-ро място: „Валето-80” ЕООД, с предложена от участника цена 47906,00 лв.  /четиридесет и 
седем хиляди деветстотин и шест лева и нула стотинки/ без ДДС. 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 7-5 - „Бари лес” ЕООД,  със седалище и адрес 
на управление: област Пазарджик, община Велинград, гр. Сърница 4633, ул.  „Римски път” №5, представлявано 
от: Салих Мустафа Бозов – управител, с предложена от участника цена 48730,00 лв.  /четиридесет и осем 
хиляди седемстотин и тридесет лева и нула стотинки/ без ДДС. 
 
На основание чл.70, ал.3 от Наредбата  за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските 
територии – държавна и общинска собственост  и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и 
чл.60, ал.1 от АПК допускам предварително изпълнение на заповедта, предвид на това, че: 

 
- дървесината добита от горски територии – държавна собственост е вещ с бързо влошаващо се качество 

и подлежи на бърза продажба – чл.122 от Закона за горите. 
- обема дървесина който се предлага за продажба  в тръжната процедура е значителна част от ГПП на ТП 

ДГС „Селище” за 2021г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране на  продажбата на 
дървесината в обектите с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 
2021г. 

- е необходимо предоставеното на ТП имущество – държавна собственост, да се стопанисва и управлява 
с дължимата грижа. 
 

           На основание чл.60, ал.5 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение може да се 
обжалва  чрез ТП ДГС „Селище”   пред Административен съд  гр. Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му. 

 
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 от АПК, както и да се 

публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

 
                                                                                                         Директор ТП ДГС „Селище”:.........../п*/................ 

  
                                                                                                                                                        /инж.Валери Ачев/ 
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*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 
№344/19.07.2021г. 

  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” 
във връзка с утвърден протокол №24/19.07.2021г. отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със 
Заповед №335/19.07.2021г., на Директор на ТП ДГС „Селище” за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба 
на действително добити количества дървесина от временен склад от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище”, 
обособен в Обекти №7-1, №7-2, №7-3, №7-4, №7-5 и №7-6. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Класирането на участниците в търга за обект № 7-6, с отдел/подотдел 290 „а”, в размер на 36,14 м3, с 
начална цена  3314,61 лв. без ДДС:  
            І-во място: „Валето-80” ЕООД, с предложена от участника цена 5095,05 лв.  /пет хиляди 
деветдесет и пет лева и пет стотинки/ без ДДС. 
             ІI-ро място: „ Бари лес” ЕООД, с предложена от участника цена 4930,00 лв.  /четири хиляди 
деветстотин и тридесет лева и нула стотинки/  без ДДС. 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 7-6- „Валето-80” ЕООД, със седалище и адрес 
на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. Бреза №17, представлявано от: 
Джемиле Кемил Хавальова - управител, с предложена от участника цена 5095,05 лв.  /пет хиляди деветдесет и 
пет лева и пет стотинки/ без ДДС. 
 
На основание чл.70, ал.3 от Наредбата  за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските 
територии – държавна и общинска собственост  и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и 
чл.60, ал.1 от АПК допускам предварително изпълнение на заповедта, предвид на това, че: 

 
- дървесината добита от горски територии – държавна собственост е вещ с бързо влошаващо се качество 

и подлежи на бърза продажба – чл.122 от Закона за горите. 
- обема дървесина който се предлага за продажба  в тръжната процедура е значителна част от ГПП на ТП 

ДГС „Селище” за 2021г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране на  продажбата на 
дървесината в обектите с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 
2021г. 

- е необходимо предоставеното на ТП имущество – държавна собственост, да се стопанисва и управлява 
с дължимата грижа. 
 

           На основание чл.60, ал.5 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение може да се 
обжалва  чрез ТП ДГС „Селище”   пред Административен съд  гр. Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му. 

 
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 от АПК, както и да се 

публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

 
                                                                                                         Директор ТП ДГС „Селище”:.........../п*/................ 

  
                                                                                                                                                        /инж.Валери Ачев/ 
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