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ЗАПОВЕД

.„„Д..../09.05.2022г.
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
05.05.2022 г.. на Комисия, назначена със Заповед Ме 197/05.05.2022 г. за провеждане на
открит конкурс за възлагане на дейността „Маркиране на дървесина на територията на
Община Сунгурларе - Обект 2202, в отдели/подотдели: 101:е,в; 99:у; 236:а,в; 286:а;
303:г; 1016:а,и,м,д,в; 1015:в; 1017:д; 1243:н,м; 1242:а; 65:б; 1084:а; 138:щ; 309:в;
144:и; 288:н,р; 1324:б,в, обявен със заповед Ме 156/15.04.2022 г. на Кмета на Община
Сунгурларе, след като прецених, че констатациите и решенията на комисията са
законосъобразни и правилни:

ОБЯВЯВАМ:
1. Класиране на участниците за за извършване на услугата: Маркиране на дървесина на
територията на Община Сунгурларе в Обект 2202, както следва

1.1. На първо място се класира: „„ФОРЕСТ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
при предложена от него цена в размер на 13218,80 (тринадесет хиляди двеста и
осемнадесет лв. и осемдесет стотинки) лв. без ДДС

1.2. На второ място се класира: няма класиран

2. Отстранени от участие участници: няма

ОПРЕДЕЛЯМ:
3. За изпълнител на извършване на услугата: Маркиране на дървесина на територията на
Община Сунгурларе в Обект 2202:
„ФОРЕСТ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД при предложена от него цена в размер
на 13218,80 (тринадесет хиляди двеста и осемнадесет лв. и осемдесет стотинки) лв.
без ДДС

НАРЕЖДАМ:
4. В 14-дневен срок от съобщаване на настоящата заповед, изпълнителят, 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 извършване на
комплекс от дейности - за извършване на услугата: „Маркиране на дървесина на
територията на Община Сунгурларе в Обект 2202“.
5. В 5-дневен срок от издаването на настоящата заповед, определеният за изпълнител
участник следва да представи на възложителя документите по чл. 35. ал. 5 от Наредбата:
5.1. всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за 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 документ доказващ липсата на парични задължения към държавата, установени с

влязъл в сила акт на компетентен държавен орган
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 изпълнител, който:
а) не е представил документите по точка 5 от настоящата заповед.
6) има парични задължения към държавата и Община Сунгурларе, установени е влязъл в
сила акт на компетентен държавен орган.
7. На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата и във връзка с чл. 60, ал. 1, предложение първо
и второ от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед със
следните мотиви:

В предметът на проведеният конкурс се включва „Маркиране на дървесина на
територията на Община Сунгурларе - Обект 2202, в отдели/подотдели: 101:е,в; 99:у;
236:а,в; 286:а; 303:г; 1016:а,и,м,д,в; 1015:в; 1017:д; 1243:н,м; 1242:а; 65:б; 10842а; 138:щ;
3091в; 144:и; 288:н,р; 1324:б,в. Голяма част от тези подотдели са предвидени за
снабдяване с дърва за огрев на местното население на територията на Община Сунгурларе
от ОГТ, а за да се извърши сеч и извоз на дървесината е необходимо тя преди това да бъде
маркирана, съгласно Наредба М 8 за сечите в горите. Своевременното възлагане и

извършването на дейностите по сеч, извоз, сортиране на дървесината, както и доставянето
й в кратки срокове, в течение на отоплителния сезон, който започва в населените места
от Община Сунгурларе през месец септември е от изключително значение, с оглед
защитата на общественият интерес и здравето на населението. В предвид значителното
количество дърва за огрев, което трябва да се добие, натовари, транспортира и разтовари,
срокът за изпълнение на дейностите е кратък и допускането на предварително изпълнение
на предхождащото го маркиране е от изключително значение. Във връзка със
изпълнението на горецитираната услуга е издадена Заповед Ме 145/04.04.2022 г., въз
основа на прието решение на Общински съвет гр. Сунгурларе за съставяне на списъци на
правоимащите и събиране на сумите за доставяне на горецитираните дърва за огрев.
Разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва чрез
административния орган пред съда, в тридневен срок от съобщаването му.
8. 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.
9. 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.
10. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Димитър Гав
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