
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И МЕСТНИ

РИХОДИ” ГР.СУНГУРЛАРЕ

ЗАПО ЕД

гр.Сунгурларе .КЙЙЙ ............2020 год.

На основание „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и обшивка собственост, и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти” обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.) , наричана по-долу
Наредбата, и във връзка проведена процедура на 26.06.2020 год. - търг с тайно
наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49,ал.1,т.2 от
Наредбата от обект 2005, на територията на Община Сунгурларе, Обект 2005
открит със Заповед М.» 310/10.06.2020 г. на Кмета на Община Сунгурларе и утвърден от
мен Протокол на Комисия, назначена за провеждане на процедурата, след като
прецених, че констатациите и решенията на комисията са законосъобразни и правилни:

[.Обявявам за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен по реда на чл.49,ал.1,т.2 от Наредбата от обект 2005, на
територията на Община Сунгурларе, открит със Заповед Ме З10/10.06.2020 г. на
Кмета на Община Сунгурларе, класирания на първо място:

Кандидат ЛП ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“ , ЕШС 112050948, представлявано от
управителя си Кемал Бозов, със седалище и адрес на управление - с. Лозарево,
ул.,”Първи май”]Ч91- е предложена цена за Обект 2005 - 50 738,00 (петдесет хиляди
седемстотинтридесет и осем ) лева без ДДС ,при начална цена от 50 738,00 (петдесет
хиляди седемстотинтридесети осем) лева без ДДС.

П. Класиран на второ място: няма

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

1П. НЕДОПУСНАТИДОУЧАСТИЕ КАНДИДАТИ: няма.

Предвид гореизложеното:
1.Насто;пцатазаповед да се съобщи на всички заинтересовани лица, съгласно чл.61 от

АГШ и да се публикува на интернет страницата на Община Сунгурларе.
2.На основание чл.23,ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП допускам предварително

изпълнение на заповедта при условията на чл.60, ал. 1 от АПК, при следните мотиви:
Предмет на тайния търг продажба на стояща дървесина на корен. Непредприемане на

действия по своевременното и отсичане и реатшзиране, сериозно би застрашило
изпъштението на договора за продажба на прогнозните кошчества дървесина,тьй като
срокът за изпълнение е кратък а именно до 31.12.202Ог..0свен това бързото реализиране



на приходи от продажбата на дървесината на корен ще гарантират своевременното
заплащане на трудовите възнаграждения на служителите заеги в отдел „ОГТ” при
Община Сунгурларе.

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

4. Гараъщията 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 пред
Административен съд Бургас, считано от датата на уведомяване.


