
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ”

„ ЗАП ВЕД
!154../.(2....02.2022 г.

Гр. Сунгурларе, обл. Бургас

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 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” , наричана по-долу Наредбата,
21, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и утвърден от мен Протокол на
01.02.2022 г.. на Комисия, назначена с моя заповед Ме 43/01.02.2022 г. за провеждане на
търг с тайно наддаване за сключване на дългосрочендоговор за продажба на стояща
иглолистна дървесина на корен включена в обект М» 2109/ЛФ 2021 г. на територията
на Община Снугурларе, обявен със заповед Ме 646/31.12.2022 г на Кмета на Община
Сунгурларе, след като прецених, че констатациите и решенията на комисията са
законосъобразни и правилни:

ОБЯВЯВАМ:
1. Класиране на участниците в търг с тайно наддаване за сключване на дългосрочен
договор за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен включена в обект Мз

2109ЛФ 2021 г. на територията на Община Сунгурларе, както следва:
1.1. На първо място се класира: ЕТ „Кемал Бозов“, с. Лозарево, ЕИК

112050948 при цена 280867 (двеста и осемдесет хиляди осемстотин шестдесет и седем)
лв. без ДДС

1.2. На второ място се класира: няма класиран участник

2. Отстранени от участие участници: няма

ОПРЕДЕЛЯМ:
3. За купувач на стояща дървесина на корен от Обект М) 2109/ЛФ 2021 г., на
територията на Община Сунгурларе:

ЕТ „Кемал Бозов“ ” при цена 280867 (двеста и осемдесет хиляди осемстотин
шестдесет и седем) лв. без ДДС

НАРЕЖДАМ :

4. В 14-дневен срок от влизане в сила, купувачът, определен с т. 3 от същата заповед или
упълномощен негов представител да се яви в административната сграда на Община
Сунгурларе, обл. Бургас, за сключване на договор за продажба на стояща дървесина на
корен от ОбектМз 2109/ЛФ 2021 г., на територията на Община Сунгурларе.
5. В 5-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, определеният за купувач
участник следва да представи на възложителя документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата:
5.1. всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова
обезпеченост, които е декларирал.
5.2. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват
съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава -



членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран;
5.3. гаранция за изпълнение на договора в размер на на 5 на сто от достигната стойност
на обекта за 2022 година.
Документите по т. 5 следва да са валидни към датата на подписване на договора и се
представят в оригинал или заверено от участника копие. При представяне на заверено
копие участникът представя и оригинала за сравнение.
6. Договор не се сключва е участник, определен за купувач, който:
а) не е представил документите по точка 5 от настоящата заповед.
6) има парични задължения към Община Сунгурларе, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган.
7. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК и

да се публикува на интернет страниците на Община Сунгурларе.
8. Настоящата заповед може да се обжалва чрез Кмет на Община Сунгурларе пред
Административен съд - гр. Бургас, по реда на АПК в четиринадесетдневен срок от
съобщаването й.
9. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Димитър Гавазо. - Зам.кмет на
Община Сунгурларе.


