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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№252 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.02.2021 г. с  Протокол № 21 
 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за провеждане на търгове с тайно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1, включващ отдел 165, подотдел 

„е” и обект № 2, включващ отдел 167, подотдел „ж” от общинска горска територия - м. 

„Санджак”, землище село Равногор, Община Брацигово. 

 

Общинският съвет – Брацигово след като разгледа Предложението на Надежда 

Борисова Казакова - Кмет на община Брацигово, съгласно чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 112, 

ал.1, т.1 и чл. 114, ал.1, чл. 113 и чл. 115 от Закона за горите, във връзка с чл.4, ал.3, 

чл.5, ал.3 и чл. 49, ал.1, т.2, чл. 46, т.1 и чл. 38 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, предвид 

станали разисквания и след становищата на постоянните комисии към Общински съвет 

 

Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие да бъдат проведени търгове с тайно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен в: 

1.1.  обект №1, включващ отдел 165, подотдел „е” от общинска горска територия - 

м. „Санджак”, землище село Равногор, Община Брацигово; 

1.2.  обект №2, включващ отдел 167, подотдел „ж” от общинска горска територия - 

м. „Санджак”, землище село Равногор, Община Брацигово – за местни търговци 

(фирми);  

2. Дава съгласие за провеждането на търгове с тайно наддаване за продажба на 

дървесина по такса на корен в обект №1, включващ отдел 165, подотдел „е” и обект 

№2, включващ отдел 167, подотдел „ж” от общинска горска територия - м. 

„Санджак”, землище село Равногор, Община Брацигово, както следва: 

2.1 За обект № 1, включващ отдел 165, подотдел „е“, с общо лежаща маса 1148.03 

куб.м. да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен от общинска горска територия - м. „Санджак”, землище село Равногор, 

община Брацигово с начална тръжна цена 64 810.00 лв. без ДДС;  

2.2 За обект №2, включващ отдел 167, подотдел „ж“, с общо лежаща маса 218.32 

куб.м. да се проведе търг за местни търговци (фирми) с тайно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен от общинска горска територия – 

м.“Санджак“, землище село Равногор, Община Брацигово с начална тръжна цена 

13 764.20 лв. без ДДС.  

3. В условията, заложени в документацията за участие в търговете да бъде заложено 

изискване към спечелилите фирми, след приключване на работата да бъдат 
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възстановени пътищата в отделите. Всякакви други разходи по поддръжка на 

обектите да са за сметка на  спечелилите фирми. 

4. В комисията за провеждане на търг за обект №1, включващ отдел 165, подотдел 

„е” от общинска горска територия - м. „Санджак”, землище село Равногор, 

община Брацигово да бъдат включени трима общински съветници, единият от 

които да бъде резервен член, както следва: 

1. Костадинка Найденова- редовен член 

2. Петър Маринов- редовен член 

3. Йордан Михайлов резервен член 

5. В комисията за провеждане на търг за обект №2, включващ отдел 167, подотдел 

„ж” от общинска горска територия - м. „Санджак”, землище село Равногор, 

община Брацигово – за местни търговци (фирми) да бъдат включени трима 

общински съветници, единият от които да бъде резервен член, както следва: 

1. Костадинка Найденова- редовен член 

2. Петър Маринов- редовен член 

3. Йордан Михайлов-резервен член 

6. Търговете да се провеждат при спазването на условията и изискванията на 

Закона за горите, 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, действащите 

нормативни актове и утвърденият от РДГ - Пазарджик Лесоустройствен 

горскостопански план. 

7. Кметът на община Брацигово да извърши всички необходими действия по 

организацията и провеждането на търговете, както и изпълнението на 

настоящото решение.   

 

 

 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Общински съветници: 

                                                                                               

 

 

Присъствали 

Гласували: 

 

„За” 

  

„Против” 

 

„Въздържали 

се„ 

1. инж.Веселина Любенова Дамова Да *   

2. Галина Василева Траянова Да *   

3. Иван Георгиев Пенчев Да *   

4. Йордан Райчев Михайлов Да  *   

5. Йорданка Георгиева Атанасова Да *   

6. Костадинка Димитрова Найденова Да *   

7. Мария Стоянова Мадарова Да  *  

8. д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

9. арх. Младен Димитров Китов Да *   

10. Петър Георгиев Маринов Не     

11. Петър Йорданов Павлов Да *   



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

стр. 3 

 

12. Светослав Стоянов Рашайков Да *   

13. Стоян Димитров Вълков Не     

                                     Общо: 11 10 1  

                                     

 

 

 

 

 

 

  Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


