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

 

 

З А П О В Е Д 
№270/18.06.2021г. 

  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 утвърден протокол №19/18.06.2021г. отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със 
Заповед №268/18.06.2021г., на Директор на ТП ДГС „Селище” за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба 
на действително добити количества дървесина от временен склад от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище”, 
обособен в Обекти №5-1, №5-2, №5-3, №5-4 и №5-5. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Класирането на участниците в търга за обект 5-1, с отдел/подотдел 4 „ч”, в размер на 74,59 м3, с начална 
цена  5285,91 лв. без ДДС:  

            І-во място: „ Сар груп” ООД, с предложена от участника цена 5286,00 лв.  /пет хиляди двеста осемдесет и 
шест лева и нула стотинки/ без ДДС. 

                   ІI-ро място: Няма друг допуснат участник 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 5-1- „Сар груп” ООД, със седалище и адрес на 
управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. Хан Аспарух №7, представлявано 
от: Сюлейман Рамиз Караахмед, Ахмед Сюлейман Караахмед и Реджеп Сюлейман Караахмед (поотделно), с 
предложена от участника цена 5286,00 лв.  /пет хиляди двеста осемдесет и шест 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. 
- обема дървесина който се предлага за продажба  в тръжната процедура е значителна част от ГПП на ТП 

ДГС „Селище” за 2021г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране на  продажбата на 
дървесината в обектите с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 
2021г. 

- е необходимо предоставеното на ТП 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 ТП ДГС „Селище”   пред Административен съд  гр. Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му. 

 
Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   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 ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

 
                                                                                                         Директор ТП ДГС „Селище”:.........../п*/................ 

  
                                                                                                                                                        /инж.Валери Ачев/ 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                                  dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                                 www.ucdp-smolian.com                    



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

 

 

З А П О В Е Д 
№271/18.06.2021г. 

  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 утвърден протокол №19/18.06.2021г. отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със 
Заповед №268/18.06.2021г., на Директор на ТП ДГС „Селище” за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба 
на действително добити количества дървесина от временен склад от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище”, 
обособен в Обекти №5-1, №5-2, №5-3, №5-4 и №5-5. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Класирането на участниците в търга за обект 5-2, с отдел/подотдел 36 „а” в размер на 562,29 м3, с начална 
цена  53402,33 лв. без ДДС:  
             І-во място: „ Сар груп” ООД, с предложена от участника цена 53403,00 лв.  /петдесет и три 
хиляди четиристотин и три лева и нула стотинки/ без ДДС. 
              ІI-ро място: Няма друг допуснат участник 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 5-2- „Сар груп” ООД, със седалище и адрес на 
управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. Хан Аспарух №7, представлявано 
от: Сюлейман Рамиз Караахмед, Ахмед Сюлейман Караахмед и Реджеп Сюлейман Караахмед (поотделно), с 
предложена от участника цена 53403,00 лв.  /петдесет и три хиляди четиристотин и три 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. 
- обема дървесина който се предлага за продажба  в тръжната процедура е значителна част от ГПП на ТП 

ДГС „Селище” за 2021г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране на  продажбата на 
дървесината в обектите с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 
2021г. 

- е необходимо предоставеното на ТП 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 ТП ДГС „Селище”   пред Административен съд  гр. Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му. 

 
Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   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 ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

 
                                                                                                         Директор ТП ДГС „Селище”:.........../п*/................ 

  
                                                                                                                                                        /инж.Валери Ачев/ 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                                  dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                                 www.ucdp-smolian.com                    



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

 

 

З А П О В Е Д 
№272/18.06.2021г. 

  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 утвърден протокол №19/18.06.2021г. отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със 
Заповед №268/18.06.2021г., на Директор на ТП ДГС „Селище” за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба 
на действително добити количества дървесина от временен склад от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище”, 
обособен в Обекти №5-1, №5-2, №5-3, №5-4 и №5-5. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Класирането на участниците в търга за обект 5-3, с отдел/подотдел 45 „г”, в размер на 44,80 м3, с начална 
цена  3586,09 лв. без ДДС:  
            І-во място: „ Сар груп” ООД, с предложена от участника цена 3587,00 лв.  /три хиляди петстотин 
осемдесет и седем лева и нула стотинки/ без ДДС. 
            ІI-ро място: Няма друг допуснат участник 
 

2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 5-3- „Сар груп” ООД, със седалище и адрес на 
управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. Хан Аспарух №7, представлявано 
от: Сюлейман Рамиз Караахмед, Ахмед Сюлейман Караахмед и Реджеп Сюлейман Караахмед (поотделно), с 
предложена от участника цена 3587,00 лв.  /три хиляди петстотин осемдесет и седем 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. 
- обема дървесина който се предлага за продажба  в тръжната процедура е значителна част от ГПП на ТП 

ДГС „Селище” за 2021г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране на  продажбата на 
дървесината в обектите с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 
2021г. 

- е необходимо предоставеното на ТП 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 ТП ДГС „Селище”   пред Административен съд  гр. Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му. 

 
Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   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 ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

 
                                                                                                         Директор ТП ДГС „Селище”:.........../п*/................ 

  
                                                                                                                                                        /инж.Валери Ачев/ 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                                  dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                                 www.ucdp-smolian.com                    



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

 

 

З А П О В Е Д 
№273/18.06.2021г. 

  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 утвърден протокол №19/18.06.2021г. отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със 
Заповед №268/18.06.2021г., на Директор на ТП ДГС „Селище” за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба 
на действително добити количества дървесина от временен склад от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище”, 
обособен в Обекти №5-1, №5-2, №5-3, №5-4 и №5-5. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Класирането на участниците в търга за обект 5-4, с отдел/подотдел 132 „ж”, в размер на 117,76 м3, с 
начална цена  12198,75 лв. без ДДС:  
    І-во място: „ Арса Трейд” ООД, с предложена от участника цена 18300,00 лв.  /осемнадесет хиляди и 
триста лева и нула стотинки/ без ДДС. 

           ІI-ро място: „ Сар груп” ООД, с предложена от участника цена 12200,00 лв.  /дванадесет хиляди и 
двеста лева и нула стотинки/ без ДДС. 

 
2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 5-4- „Арса Трейд” ООД, със седалище и адрес 

на управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. „Хан Аспарух” №7, 
представлявано от: Ахмед Сюлейман Караахмед и Реджеп Сюлейман Караахмед – поотделно, с предложена от 
участника цена 18300,00 лв.  /осемнадесет хиляди и триста 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. 
- обема дървесина който се предлага за продажба  в тръжната процедура е значителна част от ГПП на ТП 

ДГС „Селище” за 2021г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране на  продажбата на 
дървесината в обектите с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 
2021г. 

- е необходимо предоставеното на ТП 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 ТП ДГС „Селище”   пред Административен съд  гр. Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му. 

 
Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   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 ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

 
                                                                                                         Директор ТП ДГС „Селище”:.........../п*/................ 

  
                                                                                                                                                        /инж.Валери Ачев/ 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СЕЛИЩЕ” 

Адрес: м.Селище 4633, общ. Сърница                                  dgsselishte@ucdp-smolian.com  

ЕИК: № 2016195800210                                                                 www.ucdp-smolian.com                    



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

 

 

З А П О В Е Д 
№274/18.06.2021г. 

  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 утвърден протокол №19/18.06.2021г. отразяващ резултатите от работата на комисията назначена със 
Заповед №268/18.06.2021г., на Директор на ТП ДГС „Селище” за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба 
на действително добити количества дървесина от временен склад от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище”, 
обособен в Обекти №5-1, №5-2, №5-3, №5-4 и №5-5. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Класирането на участниците в търга за обект 5-5, с отдел/подотдел 149 „з” в размер на 107,28 м3, с начална 
цена  11386,26 лв. без ДДС:  
             І-во място: „ Сар груп” ООД, с предложена от участника цена 11387,00 лв.  /единадесет хиляди 
триста осемдесет и седем лева и нула стотинки/ без ДДС. 
             ІI-ро място: Няма друг допуснат участник 

 
2. Определям за купувач на дървесината, включена в обект № 5-5- „Сар груп” ООД, със седалище и адрес на 

управление: област Пазарджик, община Сърница, гр. Сърница, п.к. 4633, ул. Хан Аспарух №7, представлявано 
от: Сюлейман Рамиз Караахмед, Ахмед Сюлейман Караахмед и Реджеп Сюлейман Караахмед (поотделно), с 
предложена от участника цена 11387,00 лв.  /единадесет хиляди триста осемдесет и седем 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. 
- обема дървесина който се предлага за продажба  в тръжната процедура е значителна част от ГПП на ТП 

ДГС „Селище” за 2021г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране на  продажбата на 
дървесината в обектите с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 
2021г. 

- е необходимо предоставеното на ТП 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 ТП ДГС „Селище”   пред Административен съд  гр. Пазарджик в три дневен срок от съобщаването му. 

 
Настоящата заповед  подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез ТП ДГС „Селище”   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 ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

 
                                                                                                         Директор ТП ДГС „Селище”:.........../п*/................ 

  
                                                                                                                                                        /инж.Валери Ачев/ 
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