
 

 „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – гр.СМОЛЯН 

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

 

 

                                            З А П О В Е Д  
№305 

с. Смилян 09.12.2021 г.  

 

         На основание чл. 23, ал. 1 т. 1 във връзка с чл.69, ал.1, чл.65, ал.1 и 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 26.11.2021 г. за 

работата на комисия, назначена с моя Заповед № 290 от 24.11.2021 г. за провеждане на 

търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества  

включена в обекти  № 2201 и № 2202  с отдели/подотдели –  181 н, 182 – а, б,  включен 

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

   

Н А Р Е Ж Д А М: 

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

назначена с моя Заповед № 288 от 03.12.2021 г. 

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

наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества включена в обект 

№2201 с включен отдел/подотдел – 181 н, 182 – а, б от териториалния обхват на 

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

 

 За обект № 2201 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 – 

управител  с предложена цена в размер на 69 000,00  лв. /шестдесет и девет хиляди 

лева  и нула стотинки/ без ДДС.. 

 

 На второ място участника представил оферта за обект № 2201  –  „ЙОЛА” 

ЕООД,  вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 

120604308, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, ул.Мурджовска № 2 А , 

община Чепеларе, област Смолян, представлявано от Тихомир Лазаров Тодоров  в 

качеството му на управител с предложена цена в размер на 68 820,00 лв. /шестдесет и 

осем хиляди осемстотин и двадесет лева и нула стотинки/ без ДДС.. 
 

II. 1. Отстранени участници. 

 

1. „АСИГРУП 3 “ ЕООД, с вх. 3448/2.12.2021 г., депозирана в 15:30 ч. за обект № 

2201. 

 Мотиви:  

Комисията е констатира, следния пропуск и несъответствие по представени 

документи за участие в търга от цитирания по-горе участник, както следва: 



Предложената цена от участника не е в съответствие с т.5 – Предалагана цена от 

раздел I- „обща част“  - т.е. предложената цена не трябва да е по ниска от 

обявената.  

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината в обект №2201 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. 

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”. 

 VІ. 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.. 

 

 

                                                                                

                                                     И.Д.ДИРЕКТОР 

                                                     на ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов”:………………….. 

                                                                                                             (инж. Ангел Чорбов) 

 

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен 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: dgshvoyna@ucdp-smolian.com 

 

 

                                            З А П О В Е Д  
№ 306 

с. Смилян 09.12.2021 г.  

 

         На основание чл. 23, ал. 1 т. 1 във връзка с чл.69, ал.1, чл.65, ал.1 и 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 26.11.2021 г. за 

работата на комисия, назначена с моя Заповед № 290 от 24.11.2021 г. за провеждане на 

търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества  

включена в обекти  № 2201 и № 2202  с отдели/подотдели –  181 н, 182 – а, б,  включен 

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

   

Н А Р Е Ж Д А М: 

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

назначена с моя Заповед № 288 от 03.12.2021 г. 

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

наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества включена в обект 

№2202 с включен отдели/подотдели – 305 –ж, к от териториалния обхват на дейност на 

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

 

 На първо място  участника представил оферта за обект № 2202  – ЕТ 

”ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВДСКА”,  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 управител, с предложена цена в 

размер  на 129 000,00 лв. /сто двадесте и девет хиляди лева/ без ДДС. 

 На второ място участника представил оферта за обект № 2202 –  „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 – 

управител  с предложена цена в размер на 115 840,00  лв. / сто и петнадесте хиляди 

осемстотин и четиридесет лева/ без ДДС. 

 

II. 1. Отстранени участници. 

 

1. „СЕВИСТ “ ЕООД, с вх. 3443/2.12.2021 г., депозирана в 12:05 ч. за обект № 

2202. 

 Мотиви:  

Комисията е констатира, следния пропуск и несъответствие по представени 

документи за участие в търга от цитирания по-горе участник, както следва: 

Първо учасникът не е попълнил коректно и не е отбелязял, какви документи 

представя по приложения „Списък на представените в офертата документи“ в 



представеното от него - заявление по образец – Приложение №1 към тръжните 

документи; 

Второ съгласно посочените изискванията в раздел III - „Изисквания по 

изготвяне и подаване на офертите“ - Участниците в търга следва да представят – 

„Обобщена справка за количествата постъпила, преработена и експедирана дървесина“ 

от дневника за преработена дървесина на съответния обект по чл.206 от ЗГ, от която 

справка трябва да е видно, че през 2020 г. участникът е преработил в собствен обект 

по чл.206 от ЗГ, количества не по-малки от тези за обекта, за който участва. В 

своята оферта споменатия по-горе участник е представил  „Обобщена справка за 

количествата постъпила, преработена и експедирана дървесина“ от дневника за 

преработена дървесина за съответния обект по чл.206 от ЗГ - за периода от 01.01.2021 

г. – 02.12.2021 г., която справка не е в периода посочен от Продавача, съгласно 

изискванията  за участие и допустимост в търга и утвърдената документация за 

участие; 

Трето съгласно посочените изискванията в раздел III - „Изисквания по 

изготвяне и подаване на офертите“  -  Участниците в търга следва да представят - 

Удостоверение по чл. 206 от Закона за горите, издадено от съответна Регионална 

дирекция по горите не по-късно от 1 /един/ месец от датата на провеждане на 

процедурата (оригинал или заверено копие от участника), от което да е видно, че 

участника има регистриран собствен обект разположен на територията на община 

Чепеларе. 

В своята оферта споменатия по-горе участник е представил -  Удостоверение по 

чл. 206 от Закона за горите, издадено от съответна Регионална дирекция по горите – 

Смолян от 15.02.2021 г., което удостоверение не е  издадено в периода посочен от 

Продавача, съгласно изискванията  за участие и допустимост в търга и утвърдената 

документация за участие; 

Четвърто съгласно посочените изискванията в раздел III - „Изисквания по 

изготвяне и подаване на офертите“  -  За участие в търга следва участниците следва 

да  докажат  наличието на собствени или закупени на лизинг мощности за преработка 

на дървесина, като за доказване на това обстоятелство се изискват и признават 

единствено договори за лизинг  и/или счетоводни документи за собственост 

(извлечения от счетоводните сметки). Условието се доказва от участниците чрез 

представяне на оригинал или заверено копие на фактури за закупуване на съответната 

техника и/или извлечения на счетоводна сметка за материални активи, подписана и 

подпечатана от участника и/или копие на договор за лизинг на посочената от участника 

мощност. 

В своята оферта споменатия по-горе участник е представил -  декларация за 

наличието на наличие на мощностти за преработка на дървесина, като тази декларация 

не е посочена от Продавача, като възможен документ, с който участиците в търга могат 

да доказват наличие на мощности за преработка на дървесина, съгласно документация 

за участие в търга. 

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на дървесината в обект №2202 от  

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

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

представлявано от Марияна Николова Беловодска  в качеството и на физ-лице- 

търговец. 

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”. 

 VІ. 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.. 

 

 

                                                                                

                                                     И.Д.ДИРЕКТОР 

                                                     на ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов”:………………….. 

                                                                                                             (инж. Ангел Чорбов) 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


