
                                         
                                                       З А П О В Е Д 

№719/30.12.2021г. 

 
На основание чл.35, ал.4 от Наредбата 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., отразяващ резултатите от работата на 
комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на 
открит конкурс за възлагане добив на дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП 
ДГС „Селище”: 

 
                                                                               ОПРЕДЕЛЯМ 

 
За изпълнител на обект №2202 - „Беслет 58” ЕООД, със седалище и адрес на управление: със седалище и 
адрес на управление: област Пазарджик, община Сърница, с. Медени поляни, п.к. 4637, представлявано от: 
Али Муса Дрангов– управител, с предложена от участника цена 11 500.00 / единадесет хиляди и петстотин 
лева и нула стотинки / лв. без ДДС. 

 
Мотиви:  участникът, класиран на първо място - „Фейзал” ЕООД, е представил заявление за отказ за 
сключване на договор по чл. 35 от НУРВИДГТ.  
 
С оглед на това и на основание чл. 32, т.3 от НУРВИДГТ, гаранцията за участие на „Фейзал” ЕООД, 
следва да се задържи. 
 

  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: 

 
- обема дървесина който се предлага за дърводобив  в тръжната процедура е значителна част от 

ГПП на ТП ДГС „Селище” за 2022г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране 
на  дърводобива с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 2022г. 

- 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 заинтересованите участници по реда на чл.61,ал.1 от АПК, както и 

да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
                                                                                                                    /инж.Ахмед Кисьоски/ 

 

 

 

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

 

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                                                                   



 
                                         
                                                       З А П О В Е Д 

№720/30.12.2021г. 

 
На основание чл.35, ал.4 от Наредбата 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., отразяващ резултатите от работата на 
комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на 
открит конкурс за възлагане добив на дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП 
ДГС „Селище”: 

 
                                                                               ОПРЕДЕЛЯМ 

 
За изпълнител на обект №2205 - „Шаро -76” ЕООД, със седалище и адрес на управление: област 
Пазарджик, община Сърница, с. Медени поляни, п.к. 4637, представлявано от: Салих Шефкетов Воруков – 
управител, с предложена от участника цена 19 500.00 /деветнадесет хиляди и петстотин лева и  нула стотинки/ 
лв. без ДДС. 

 
Мотиви:  участникът, класиран на първо място - „Фейзал” ЕООД, е представил заявление за отказ за 
сключване на договор по чл. 35 от НУРВИДГТ.  
 
С оглед на това и на основание чл. 32, т.3 от НУРВИДГТ, гаранцията за участие на „Фейзал” ЕООД, 
следва да се задържи. 
 

  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: 

 
- обема дървесина който се предлага за дърводобив  в тръжната процедура е значителна част от 

ГПП на ТП ДГС „Селище” за 2022г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране 
на  дърводобива с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 2022г. 

- 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 заинтересованите участници по реда на чл.61,ал.1 от АПК, както и 

да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
                                                                                                                    /инж.Ахмед Кисьоски/ 

 

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

 

 

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                                                                   



 
                                         
                                                       З А П О В Е Д 

№721/30.12.2021г. 

 
На основание чл.35, ал.4 от Наредбата 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 във връзка с утвърден протокол №37/08.12.2021г., отразяващ резултатите от работата на 
комисията назначена със заповед №613/03.12.2021г., на Директора на ТП ДГС „Селище” за провеждането на 
открит конкурс за възлагане добив на дървесина, открит със Заповед №548/15.11.2021г. на Директора на ТП 
ДГС „Селище”: 

 
                                                                               ОПРЕДЕЛЯМ 

 
За изпълнител на обект №2208 - „Узун - 71” ЕООД, със седалище и адрес на управление: област 
Пазарджик, община Сърница, с. Медени поляни, п.к. 4637, представлявано от: Салих Ибрахим  Хасанузун – 
управител, с предложена от участника цена 17 400.00 /седемнадесет хиляди и четиристотин лева и нула 
стотинки / лв. без ДДС. 
 
Мотиви:  участникът, класиран на първо място - „Фейзал” ЕООД, е представил заявление за отказ за 
сключване на договор по чл. 35 от НУРВИДГТ.  
 
С оглед на това и на основание чл. 32, т.3 от НУРВИДГТ, гаранцията за участие на „Фейзал” ЕООД, 
следва да се задържи. 
 

  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: 

 
- обема дървесина който се предлага за дърводобив  в тръжната процедура е значителна част от 

ГПП на ТП ДГС „Селище” за 2022г. и трябва да се вземат мерки за своевременно договориране 
на  дърводобива с цел изпълнение на заложените натурални и финансови показатели в ФП 2022г. 

- 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 заинтересованите участници по реда на чл.61,ал.1 от АПК, както и 

да се публикува на интернет страницата на ЮЦДП гр.Смолян и ТП ДГС „Селище”. 
 

ИД Директор ТП ДГС „Селище”:....../п*/......... 
                                                                                                                    /инж.Ахмед Кисьоски/ 

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

 

 

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                                                                   


