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З А П О В Е Д 
 

                                                           № З - 249  

                                                      17.08.2021 год. 

 
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 отразените резултати в утвърден на 17.08.2021г. Протокол от работата на комисията назначена със заповед 
№З- 248/17.08.2021г., на Кмета на Община Сърница за провеждането на търг с тайно надаване за продажба на стояща 

дървесина  на корен 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 1.Класирането на участниците в търга за Обект №1, както следва: 

За обект №1 с начална цена 38 840.00 лв. без ДДС: 

 

І-во място: „Фейзал” ЕООД, с предложена от участника цена 38 950.00 лв./тридесет и осем хиляди деветстотин и 

петдесет лева и нула стотинки/ без ДДС. 

ІІ-ро място: „Сар Груп” ООД, с предложена от участника цена 38 840.00 лв./тридесет и осем хиляди осемстотин и 

четиридесет лева и нула стотинки/ без ДДС. 

 

2. Определям за спечелил Обект №1 - „Фейзал” ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, 

община Сърница, гр. Сърница 4633, ул. Свобода №74, представлявано от: Салих Алиосман Фейзичауш, с предложена 

от участника цена 38 950.00 лв./тридесет и осем хиляди деветстотин и петдесет 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. 

- значителна част от обема дървесина, който се предлага за продажба  в тръжната процедура  е повредена 

от биотични и абиотични фактори и трябва да се вземат мерки за своевременното й изнасяне от 

общински горски фонд 

- е необходимо предоставеното на Общината 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 Община Сърница  пред Административен съд  гр. Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му. 

 

Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез Община Сърница  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 Община Сърница. 

 
                                                                      КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА:……../п*/.….....……. 

                                                                                                                       / НЕБИ БОЗОВ / 

 
/п*/ Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно ЗЗЛД 
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З А П О В Е Д 
 

                                                           № З - 250  

                                                      17.08.2021 год. 

 
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 отразените резултати в утвърден на 17.08.2021г. Протокол от работата на комисията назначена със заповед 
№З- 248/17.08.2021г., на Кмета на Община Сърница за провеждането на търг с тайно надаване за продажба на стояща 

дървесина  на корен 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 1.Класирането на участниците в търга за Обект №2, както следва: 

За обект №2 с начална цена 28 866.00 лв. без ДДС: 

 

І-во място: „Сар Груп” ООД, с предложена от участника цена 28 900.00 лв./двадесет и осем хиляди и деветстотин 

лева и нула стотинки/ без ДДС. 

ІІ-ро място: „Фейзал” ЕООД, с предложена от участника цена 28 866.00 лв./двадесет и осем хиляди осемстотин 

шейсет и шест лева и нула стотинки/ без ДДС. 

 

2. Определям за спечелил Обект №2 - „Сар Груп” ООД, със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, 

община Велинград, гр. Сърница 4633, ул. Хан Аспарух №7, представлявано от: Сюлейман Рамиз Караахмед, Ахмед 

Сюлейман Караахмед и Реджеп Сюлейман Караахмед (поотделно), с предложена от участника цена 28 900.00 

лв./двадесет и осем хиляди и деветстотин 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. 

- значителна част от обема дървесина, който се предлага за продажба  в тръжната процедура  е повредена 

от биотични и абиотични фактори и трябва да се вземат мерки за своевременното й изнасяне от 

общински горски фонд 

- е необходимо предоставеното на Общината 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 Община Сърница  пред Административен съд  гр. Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му. 

 

Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез Община Сърница  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 Община Сърница. 

 
                                                                      КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА:……../п*/.….....……. 

                                                                                                                       / НЕБИ БОЗОВ / 

 
/п*/ Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно ЗЗЛД 
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