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e-mail : op_zgvr@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД -05-322/23.07.2018г.
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. № 693 от 23.07.2018 г. на комисията за провеждане на търг с явно наддаване
за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект № 1810, вкл
подотдел 585 „б“, намиращ се в землището на с.Струпец, Община Сливен, открит с моя
Заповед № РД-05-310/03.07.2018г., 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 № 1810, вкл подотдел 585 „б“, намиращ се в землището на с.Струпец,
Община Сливен, общинска собственост, при начална цена за обекта 10 102 (десет хиляди
сто и два лева) лв. без ДДС, и с прогнозно количество 292 пл.куб.м.
ПЪРВО МЯСТО: „Буките 2012” ЕООД, с ЕИК 202061395, адрес на управление
с.Драгоданово, ул. „Хр. Смирненски“№2, с управител- Иван Иванов Тенев, с предложена
10 102 (десет хиляди сто и два лева) лв. без ДДС, и с прогнозно количество 292 пл.куб.м.,
по дървесни видове.

ВТОРО МЯСТО: НЯМА КЛАСИРАН
Въз основа на горното класиране, ОПРЕДЕЛЯМ за КУПУВАЧ на ОБЕКТ № 1810,
с предмет на процедурата „търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества
стояща дървесина на корен “: „Буките 2012” ЕООД, с ЕИК 202061395, на цена 10 102
(десет хиляди сто и два лева) лв. без ДДС, и с прогнозно количество 292 пл.куб.м.

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 на изпълнението на акта, която вреда би се изразила в
невъзможност ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ
РЕСУРСИ“ неизпълнението на разчета за приходите за третото тримесечие 2018 г. и
поради факта, че дървесината има характер на бързоразваляща се вещ.
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/

