
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  – СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ХИСАР 
  Гр. Хисаря, ул. “Стряма”№ 2, e-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com 

 
З А П О В Е Д 

 
№ 704/09.11.2021 г. 

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/Наредбата/ и утвърден 
протокол от работа на комисия назначена със заповед № 686/04.11.2021 г. на директора 
на ТП ДГС «Хисар» за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни 
количества дървесина периодично добивана и извозвана на временен горски склад от 
обект № 2126 - 1, с отдели и подотдели 50 "e", 51 "а", "г",  "е",  "з" в териториалния обхват 
на дейност на ТП „ДГС-Хисар” към „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян 

С моя Заповед № 630/18.10.2021 г. е открит търг с тайно наддаване за продажба на 
прогнозни количества дървесина периодично добивана и извозвана на временен горски 
склад от обект № 2126 - 1, с отдели и подотдели 50 "e", 51 "а", "г",  "е",  "з" в 
териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Хисар” към „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян 

Комисията, назначена с моя заповед № 686/04.11.2021 г. е съставила Протокол от 
открито заседание проведено на 04.11.2021 г. за работата си, който ми бе представен за 
утвърждаване на 09.11.2021 г., ведно с цялата документация, събрана в хода на 
процедурата. За участие в процедурата са подадени 9 /девет/ оферти, както следва: 

Оферта с вх. № 6219/03.11.2021 г. 09:12 часа от «Стойчев и Син – ДС» ЕООД; 
Оферта с вх. № 6220/03.11.2021 г. 09:15 часа от «Антонис – 06» ЕООД; 
Оферта с вх. № 6222/03.11.2021 г. 10:50 часа от „Диан Форест ЕООД:' 
Оферта с вх. № 6235/03.11.2021 г. 14:25 часа от «Митови Транс» ЕООД; 
Оферта с вх. № 6236/03.11.2021 г. 15:11 часа от «Вага Лес» ООД; 
Оферта с вх. № 6237/03.11.2021 г. 15:20 часа от «Буная Лес» ООД; 
Оферта с вх. № 6238/03.11.2021 г. 15:21 часа от «Рая Лес» ЕООД; 
Оферта с вх. № 6239/03.11.2021 г. 15:28 часа от «Валкин Лес» ЕООД; 
Оферта с вх. № 6240/03.11.2021 г. 15:39 часа от „Бергин 13” ООД; 
 Предвид изложеното и 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 и утвърден 
протокол отразяващ работата на комисията 

 
НАРЕЖДАМ: 

1. Обявявам класирането в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни 
количества дървесина периодично добивана и извозвана на временен горски склад от 

обект № 2126 - 1, с отдели и подотдели 50 "e", 51 "а", "г",  "е",  "з" в териториалния обхват 
на дейност на ТП „ДГС-Хисар” към „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян, както следва: 

На първо място – „Рая Лес” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хисаря, 
общ. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „Иванка Пашкулова” № 24,  ЕИК 205590884, 
представлявано от Стилиян Велков в качеството му на управител с предложена цена за 
покупка на обявената за продан прогнозно количество дървесина, включена в обект № 
2126 – 1 от 31555.00 лв. (тридесет и една хиляди петстотин петдесет и пет лева) без 
включен ДДС. 

 
На второ място – „Стойчев и Син – ДС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: 

град Пловдив, р-н „Източен”, ул. „Варшава” № 11, ЕИК 200513439, представлявано от 
Димитър Стойчев в качеството му на управител с предложена цена за покупка на 
обявената за продан прогнозно количество дървесина, включена в обект № 2126 – 1 от 28 
663.90 (двадесет и осем хиляди шестсотитин шестдесет и три лева и деветдсет ст.) без 
включен ДДС. 
 



2. Определям за КУПУВАЧ на прогнозно количество дървесина, включена в обект № 
2126 – 1 с отдели и подотдели 50 "e", 51 "а", "г",  "е",  "з" в териториалния обхват на 
дейност на ТП „ДГС-Хисар” към „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян, участника класиран на първо 
място „Рая Лес” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. 
Пловдив, ул. „Иванка Пашкулова” № 24,  ЕИК 205590884, представлявано от Стилиян 
Велков в качеството му на управител с предложена цена за покупка на обявената за 
продан прогнозно количество дървесина, включена в обект № 2126 – 1 от 31555.00 лв. 
(тридесет и една хиляди петстотин петдесет и пет лева) без включен ДДС. 

 
ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

„Валкин Лес” ЕООД  - Дружеството е отстранено от участие в търга, тъй като не е 
представило в срок писмена обосновка. Комисията по провеждане на търга е установила, 
че „Валкин Лес” ЕООД   е направило  ценово предложение, което е с 25 на сто по – 
благоприятно от средната стойност на направените предложения от всички участници. 

На основание точка 4 от раздел IV. Процедура по разглеждане, оценяване и 
класиране на представените оферти от утвърдената със Заповед № 630/18.10.2021 г. на 
директора на ТП ДГС «Хисар» документация за участие в търга Комисията е изискал от 
участника в срок два работни дни от получаването на искането за това подробна 
писмена обосновка за образуването на ценовото му предложение.  

Писмото с искане за обосновка е изпратено на участника на 04.11.2021 г., като на 
същия ден «Валкин Лес» ЕООД е потвърдило за неговото получаване. Срокът за 
представяне на писмена обосновка е до 08.11.2021 г. включително. 

На 09.11.2021 г. Комисията е установила, че „Валкин Лес” ЕООД не е представило 
писмена обосновка относно образуването на ценовите му предложение. Поради това на 
основание точка 4 от раздел IV. Процедура по разглеждане, оценяване и класиране на 
представените оферти от утвърдената със Заповед № 630/18.10.2021 г. на директора на 
ТП ДГС «Хисар» документация за участие в търга „Валкин Лес” ЕООД е отстранено от по – 
нататъшно участие в търга. 

„Бергин 13” ООД - Дружеството е отстранено от участие в търга, тъй като не е 
представило в срок писмена обосновка. Комисията по провеждане на търга е установила, 
че «Бергин 13» ООД е направило ценово предложение, което е с 27 на сто по – 
благоприятно от средната стойност на направените предложения от всички участници 
поради това на основание точка 4 от раздел IV. Процедура по разглеждане, оценяване и 
класиране на представените оферти от утвърдената със Заповед № 630/18.10.2021 г. на 
директора на ТП ДГС «Хисар» документация за участие в търга Комисията е изискал от 
участника в срок два работни дни от получаването на искането за това подробна 
писмена обосновка за образуването на ценовото му предложение.  

Писмото с искане за обосновка е изпратено на участника на 04.11.2021 г., като на 
същия ден «Бергин 13» ООД е потвърдило за неговото получаване. Срокът за представяне 
на писмена обосновка е до 08.11.2021 г. включително.   

На 09.11.2021 г. Комисията е установила, че «Бергин 13» ООД не е представило 
писмена обосновка относно образуването на ценовите му предложение. Поради това на 
основание точка 4 от раздел IV. Процедура по разглеждане, оценяване и класиране на 
представените оферти от утвърдената със Заповед № 630/18.10.2021 г. на директора на 
ТП ДГС «Хисар» документация за участие в търга «Бергин 13» ООД е отстранено от по – 
нататъшно участие в търга. 
           Настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл. 61 
от АПК и да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП – град Смолян и ТП ДГС 
„Хисар” заедно с утвърдения протокол от работа на комисията.  
        Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез директора на ТП ДГС „Хисар” пред 
Административен съд – Пловдив, в 14-дневен срок от съобщаването й. 
 

                      ИНЖ. ДОБРИН ИВАНОВ:  п* 
    ДИРЕКТОР  НА ТП ДГС  “ХИСАР”  

 
*Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни – 
Регламент (ЕС) 2016/679 


