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На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 , във вр. с чл. 24, ал.1, т. 1 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”
обн. вДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.) , последно изм. и допълнена бр. 96 от 02.12.2016 год,)
наричана по-долу Наредбата, чл. 174, ал. 2 от Закона за горите, за провеждане на
процедура за възлагане на комплекс от дейности с предмет - За извършване на услуга
сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни
количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ За
населениместа: За населени места: Сунгурларе, Есен, Подвис, Лозарево,Черница,
Вълчин, Грозден, Терзийско Обект 1811 открит със Заповед Ле 421/20.06.2018 г. на
Кмета на Община Сунгурларе:

НАРЕЖДАМ:

Прекратявам, процедурата по договаряне за възлагане на комплекс от дейности с
предмет - За извършване на услуга сеч, извоз до временен склад, товарене,
транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията
на Община Сунгурларе от ОГТ За населени места: За населени места:
Сунгурларе, Есен, Подвис, Лозарево, Черница, Вълчин, Грозден, Терзийско Обект
1811.

Мотиви за прекратяване: не е подадена оферта за участие за Обект 1811.
На основание чл. 34, ал.3 от Наредбата във връзка с 1л. 61, ал. 1 АПК, допускам

предварително изпълнение на настоящата заповед при условията и по реда на чл. 60, ал.
1, предл. 7-8 АПК, закъснението на изпълнението на акта би довело до значителна или
трудно поправима вреда за Възложителя Община Сунгурларе, а именно невъзможност
задоволяване нуждите на местното население с дървесина за огрев.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 25, ал.1, т.1 от Наредбата, да бъдат
предприето всички необходими действия по откриване на процедура по договаряне по
реда на чл. 25 и сл. от Наредбата за Обект 1811, с оглед обстоятелството че за същия не
са подадени оферти за участие в първоначално откритата процедура.

Предвид гореизложеното:
1.Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица, съгласно чл.61 от

АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Сунгурларе.
Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14 дневен срок пред

Административен СЪД Бургас, считано ОТ Датата на уведомяване.
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