ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И
ВОДНИ РЕСУРСИ”
8800, Сливен, бул. „Цар Симеон” № 4

Тел : 044/ 66 31 95, факс: 044/66 31 61
e-mail : op_zgvr@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД -05-373/27.11.2018г.
гр.Сливен
На основание чл. 24, ал.2 от АПК и чл. 62, ал. 1, т.1 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 /"Наредбата"/ и
протокол Вх. № 1134 от 26.11.2018 г. на комисията за провеждане на търг с явно наддаване
за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект № 1819, с
подотдели 182 „н“, 182 „м“ и 182 „л“, намиращи се в землището на с.Раково, Община Сливен,
открит с моя Заповед № РД-05-363/09.11.2018г., и след като прецених констатациите и
решенията на комисията за допускане и класиране на участниците, като правилни и
законосъобразни

О Б Я В Я В А М:
1.
Класирането на кандидатите по посочения критерий „НАЙ-ВИСОКА
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА", както следва:

За Обект № 1819, с подотдели 182 „н“, 182 „м“ и 182 „л“,, намиращи се в землището
на с.Раково, Община Сливен, общинска собственост, при начална цена за обекта 19 370
(деветнадесет хиляди триста и седемдесет лева)лв. без ДДС, и с прогнозно количество
492 пл.куб.м. по дървесни видове.
ПЪРВО МЯСТО: „Лесгруп 2015” ООД, с ЕИК 203412623, с адрес Сливен, ул.”Чаталджа
№94”, представлявано от управител-Събин Русчев Кръстев, с предложена цена 19 370

(деветнадесет хиляди триста и седемдесет лева)лв. без ДДС, и с прогнозно количество
492 пл.куб.м. по дървесни видове.

ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН
Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на ОБЕКТ №
1819, с предмет на процедурата „търг с явно наддаване за продажба на прогнозни
количества стояща дървесина на корен“: „Лесгруп 2015” ООД, с ЕИК 203412623, с адрес
Сливен, ул.”Чаталджа №94”, представлявано от управител-Събин Русчев Кръстев, с
предложена цена 19 370(деветнадесет хиляди триста и седемдесет лева)лв. без ДДС, и с
прогнозно количество 492 пл.куб.м. по дървесни видове.

Настоящата Заповед да се съобщи по реда на 61 от АПК на класираните участници в
3- дневен срок и да се публикува по реда на чл. 62, ал. 2 от „Наредбата".
На основание чл. 62, ал. 3 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, Настоящата заповед подлежи на
предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед недопускането на
вреда поради закъснение в изпълнението на акта, която вреда би се изразила в
невъзможност ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ
РЕСУРСИ“ да изпълни годишния план за ползване на дървесина за 2018г.
Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок
от съобщаването му пред Административен съд Сливен по реда на АПК.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от
съобщаването и по реда на Административно – процесуалния кодекс пред АС Сливен.
В 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед, да се сключи писмен договор за
покупко- продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.

ДИРЕКТОР : ……………………………
ОП„Земеделие, гори и водни ресурси”
/инж. Даниела Йорданова/

Съгласувал: …………………
/Иван Рандев- юрисконсулт/

