
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – ГР.СМОЛЯН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН” 

п.к. 4770 с.Смилян, ул.”Девети септември” №101, ЕИК 2016195800347, 

тел. 03026/2441, е-mail: dgssmilian@ucdp-smolian.com 

 

                                            З А П О В Е Д  
№ З-25-99 

с. Смилян 14.03.2023 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 14.03.2023 г. от 

работата на комисията,  назначена с моя Заповед № З-25-95/14.03.2023 г. за провеждане 

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

дейността - добив на дървесина от Обекти с № 2341 и № 2342, горска територия, 

държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС-Смилян” на „ЮЦДП”, ДП, гр. 

Смолян”, открит с моя Заповед № З-25-56/24.02.2023 г.,   

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
І. УТВЪРЖДАВАМ Протокол от 14.03.2023 г. от работата на комисията, 

назначена с моя Заповед № З-25-95 от 14.03.2023 г. 

 

ІІ. ОБЯВЯВАМ класирането в проведения на 14.03.2023 г. 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 № 

2341 и № 2342, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС-

Смилян” на „ЮЦДП”, ДП, гр. Смолян”, за обект № 2342, с включени 

отдели/подотдели: 253 „з“, 253 „е“, 253 „и“, 254 “о“, 254 „к“, 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 – 

„ЕВГЕНИ 92“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Смилян, п.к. 4770, 

Община Смолян, Област Смолян, ул. „Хан Аспарух“ №12, вписан в Търговския регистър 

и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписвания, с ЕИК 

205724155, представлявано от Евгени Асенов Ефтимов – Управител, с получена 

комплексна оценка от 100 точки, с предложени от участника цени, както следва: 

 - За закупуване на стоящата дървесина на корен от Обект № 2342 - цена в размер 

на 38 736, 95 лв. (тридесет и осем хиляди седемстотин тридесет и шест лева и деветдесет 

и пет стотинки) без ДДС.  

- За извършване на комплексната дейност – добив на дървесина от Обект № 2342 

- цена в размер на 69 291, 92 лв. (шестдесет и девет хиляди двеста деветдесет и един лева 

и деветдесет и две стотинки) без ДДС. 

2. На второ място - няма класиран участник, тъй като няма други подадени 

оферти за Обект № 2342. 

 

ІІІ. Отстранени участници – няма отстранени участници за обект № 2342. 



 

IV. ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината от Обект № 2342 и 

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

участник - „ЕВГЕНИ 92“ ЕООД, с получена комплексна оценка от 100 точки и 

предложени от участника цени: за закупуване на стоящата дървесина на корен от Обект 

№ 2342 - цена в размер на 38 736, 95 лв. (тридесет и осем хиляди седемстотин тридесет 

и шест лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС; за извършване на комплексната 

дейност – добив на дървесина от Обект № 2342 - цена в размер на 69 291, 92 лв. 

(шестдесет и девет хиляди двеста деветдесет и един лева и деветдесет и две стотинки) 

без ДДС. 

   

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

Манол Манолов – лесничей при ТП „ДГС Смилян“ 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 Смилян“. 

 

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 Смилян” до Административен 

съд град Смолян. 

 

Копие от настоящата заповед да бъде поставена на видно място в 

административната сграда на ТП „ДГС Смилян” и съобщена на всички заинтересовани 

лица и участници в конкурса по обявения в документация ред, за сведение. 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

на ТП „ДГС Смилян”:…………/п/*.………. 

    (инж. Анатолий Елев)    

 

 

    *Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

  


