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ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

4775“: ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ
ПРИХОДИ” ГРСУНГУРЛАРЕ

ЗАПОВЕД
м „621...

гр.Сунгурллре ..12.....129;.......2019 год.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал.2. чл. 69, ал.1. предл. първо, чл. 65. ал. 1, чл. 53,
ал. 2 от „Наредба за условията и реда за възлагане ичпълнениетона дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост. и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти” обл. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.) , последна щи. и
допълнени бр 96 от 02.12.2016 год.) наричана по>долу Наредбата, чл. 174, ал. 2 от
Закона за горите и във връзка проведена процедУРа на 10.09.2019 год. * търг с тайно
наддаване за предоставяне на сечнще в Обект 1914 по реда на чл.49,ал.1,т.2 от Наредбата
от обект 1914, на територията на Община Сушурлареюткрит със Заповед Ме

578/19.(18.2019 г. на Кмета на Община Сунгурларе и утвърден от мен Протокол на
Комисия, назначена за провеждане на процедурата. след като прецених. че
констаташште и решенията на комисията са законосъобразни и правилни:

|.Обявявам за спечелил търга : тайно наддаване за предоставяне на сечнще в
Обект 1914 по реда на чл.49,ил.1,т.2 от Наредбата от обект 1914, на територията на
Община Сувгурларерткрит със Заповед Мз 578/19.08.2019 г. на Кмега на Община
Сунгурларе, класирания на първо място:

Кандидат ”91 ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“ , ЕИК 112050948, представлявано от
управителя си Кемал Бозон. със седалище и адрес на управление * с. Лозарево.
ул.“Първи май””МЪ е предложена цена за Обект 1914 - 165,000 (сто шестдесет и пет
хиляди) лева без ДДС,при начална цена от 164 939,00 (сто шестдесет и четири хиляди
деветстотин тридесет и девет ) лева без ДДС.

Н. Класиран на второ мистщнима

При отказ или при непредпавяне на някой от изискуемите документи
съгласно чл. 35, ал. 5, договор за възлагане изпътнение на дейностите да бъде
сключен при условията на чл. 35, ал. 4 от Наредбата.

“7. НЕДОПУСНАТИДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ: няма.

Предвид гореизложеното:



”к

1.Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани пица. съгласно чл.61 от
АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Сунгурларе.

2. Гаранцията за участие на кандидата с който е сключен договор за изпълнение на
възложените дейности се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се
освобождава съгласно предвидените условия в същия.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14 дневен срок пред
Административен съд Бургас., считано от датата на уведомяване.

КМЕТ НА ОБЩИНАСУНГУРЛАРЕ:. ..
/инж.Васихд инделиев


