
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ

ПРИХОДИ” ГР.СУНГУРЛАРЕ

ЗАПОВЕД
Рд-..7?.З../ ........22.01.1020
Гр. Сунгурларе, обл. Бургас

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл.69, ал.1, предллърво, чл.65, ал.1, чл.53, ал,2 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” (Обн.ДВ, бр.96 от 06.12.2011г., изм. и доп. последно изм.
и допълнена бр.96 от 02.12.2016г..), наричана по-долу Наредбата, чл. 174, ал. 2 от
Закона за горите и във връзка е проведена процедура на 27.03.2020г. - открит конкурс
по Раздел И 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” за възлагане на дейности в горските територии -
Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2020г., на територията
на Община Сунгурларе, Обект 2003 открита с моя Заповед М9141/09.03.202Ог. и
утвърден от мен Протокол на 01.04.2020 г. на Комисия, назначена със заповед Мз РД-
179/27.03.2020 г за провеждане на първа дата на процедурата, след като прецених, че
констатациите и решенията на комисията са законосъобразни и правилни:

1.Обявявам за спечелил конкурса:

За Обект 2003 - при начална цена - 18023,20лв. (Осемнадесет хиляди
двадесет и три лв. 20ст.) без ДДС

Първо място-М.»1-((ИЛЕКС-22»ЕООД,ЕИК201472739, представлявано от
управителя си Мая Пепиева Банкова, със седалище и адрес на управление -

, с.Садово, ул.»Любен Каравелов>>М1- предлага цена за обекга18023,20лв.
( Осемнадесетхиляди двадесет и три лв. 20ст.) без ДДС

ВТОРО МЯСТО - няма класиран.

11. Няма.
П1. Недопуснати до участие кандидати - няма.

Предвид гореизложеното:
1.Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица, съгласно чл.61 от
АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Сунгурларе.
2.На основание чл.70,7 ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП допускам предварително
изпълнение на заповедта при условията на чл.60, ал.1 от АПК.
Мотиви: Настоящата процедура е с предмет: маркиране и сортиментиране на
дървесина. на корен за ЛФ 2020г. на територията ня Община Сунгурларе. С оглед
функционалната обвързаност и поредност в изпълнението на дейностите по маркиране
и сортиментиране на насажденията и следващото се изпълнение на дейността по



дърводобив( сеч и извоз), следва Да се започнат своевременни действия по маркиране
дървесината на корен за ЛФ 2020г. Крайният срок за изпълнение на дейностите е
изключително кратък, поради което предварителното изпълнение на настоящата
заповед е от съществено значение за срочното изпълнение на договора. Отлагането й би
довело до затруднено изпълнение на следващите се дейности по дърводобив.
3.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.
4.Гаранцията на недопуснатите до участие кандидати, да се върне след изтичане на
законния срок за обжалване на заповедта.
Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14 дневен срок, считано от
датата на уведомяване.


