
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” 

гр. Смолян, ул. ,,Полк. Дичо Петров” № 1А, п.к. 4700, тел. 0301/8-10-36, тел./факс 0301/8-10-37 
www.ucdp-smolian.com e-mail: ucdp@ucdp-smolian.com 

 

З А П О В Е Д 
№ 476 

град Смолян, 29.12.2020 г. 
  

На основание чл. 172, ал. 3 от Закона за горите, Глава III, Раздел IV във 
връзка с чл. 23, ал. 1, т. 1 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 
(Наредбата) и утвърден на 29.12.2020 г. протокол на комисия, назначена с моя 
Заповед № 469/22.12.2020 г. за разглеждане на подадените оферти за участие 
в процедура за сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща 
дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване от горски територии - 
държавна собственост, която дървесина е включена в обект № 4Д2021, 
находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Батак“ и ТП ДГС 
„Родопи“ 

 
I. О Б Я В Я В А М: 

 
Класирането на участниците подали оферта за участие за сключване на 

дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с 
тайно наддаване от горски територии - държавна собственост за обект № 
4Д2021, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Батак“ и ТП 
ДГС „Родопи“, както следва: 

На първо място „Братя Коцеви“ ООД по предложената от него цена в 
размер на 348900.00 (триста четиридесет и осем хиляди и деветстотин) лева 
без ДДС за общото прогнозно количество дървесина, включено за продажба 
на стояща дървесина на корен през първата година от срока на действие на 
договора за обект № 4Д2021. 

На второ място „Антонис - 06“ ЕООД по предложената от него цена в 
размер на 348779.87 (триста четиридесет и осем хиляди седемстотин 
седемдесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки) лева без ДДС за 
общото прогнозно количество дървесина, включено за продажба на стояща 
дървесина на корен през първата година от срока на действие на договора за 
обект № 4Д2021. 

 
II. О П Р Е Д Е Л Я М: 

 
За купувач на стоящата дървесина на корен за обект № 4Д2021, находящ 

се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Батак“ и ТП ДГС „Родопи“: 
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„Братя Коцеви“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 112644160, със седалище и адрес на управление: град 
Велинград, бул. Съединение № 69, община Велинград, област Пазарджик, 
представлявано от управителя Владимир Йорданов Коцев по предложената 
от него цена в размер на 348900.00 (триста четиридесет и осем хиляди и 
деветстотин) лева без ДДС за общото прогнозно количество дървесина, 
включено за продажба на стояща дървесина на корен през първата година от 
срока на действие на договора за обект № 4Д2021. 
 

Препис от настоящата заповед да се връчи на всички участници внесли 
оферта за участие в процедура за сключване на дългосрочен договор за 
продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване от 
горски територии - държавна собственост, която дървесина е включена в 
обект № 4Д2021, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС 
„Батак“ и ТП ДГС „Родопи“, както и да се публикува на интернет страниците на 
ЮЦДП, град Смолян, ТП ДГС „Батак“ и ТП ДГС „Родопи“. 

 
Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно 

разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от 
съобщаването й, като жалба се подава чрез Южноцентрално държавно 
предприятие град Смолян до Административен съд град Смолян. 

 
 
       ДИРЕКТОР: ................./п/*............... 
                     (инж. Б. Арабаджиев) 
 
 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
 


