ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
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град Сунгурларе,.2.3:.9.Й.*....2020 г.
На основание чл. 172, ал. 3 от Закона за горите, Глава Ш, Раздел П! във връзка с чл. 23,
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 утвърден на 29.05.2020 г. протокол на
комисия, назначена с моя Заповед На 282/29.05.2020 г. за разглеждане на подадените
оферти за участие в процедура за сключване на дългосрочен договор за продажба на
стояща дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване от горски територии
общинска собственост, съгласно Наредбата, която дървесина е вкшочена в обект На
2001 , находящ се на територията на Община Сунгурларе

-

-

П.ОБЯВЯВАМ:
Класирането на участниците подали оферта за участие за скшочване на дългосрочен
договор за продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване от
горски територии общинска собственост за обект 1192001, находящ се на територията
на Община Сунгурларе , както следва:

-

1.На първо място ЕТ „Кемал Бозов”,който при първоначалната обявена от Продавача
цена за обект Ла 2001 в размер на 280 867.00 лева без ДДС за общо прогнозно
количество дървесина в размер на 7459.00 пл. куб. м. е предложил цена в размер на
280 870.00 лева без дДС за общото прогнозно количество дървесина, включено за
продажба на стояща дървесина на корен през първата година от срока на действие на
договора за обект На 2101, отдели -1207 б;1210 6; 12476; 1257г;1260
в,г,з,л;157к,л;270е,ж,з;279б,в,г;281г,д.;
2.На второ място-НЯМА КЛАСИРАН УЧАСТНРПС
3.На основание чл.22,ал.5 от Наредбата, отстранените участници от търга с тайно
наддаване от горски територии общинска собственост за обект К92001, находящ се на
територията на Община Сунгурларе и причините за тяхното отсраняване са посочени в
протокол на комисия, назначена с моя Заповед Ма 292/29.05.2020 г.

-

П.ОПРЕДЕЛЯМ:
1.3а купувач на стоящата дървесина на корен за обект На 2001, находящ се находящ се
на територията на Община Сунгурларе : ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ”, със седалище и адрес
на управление: гр. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. „Георги Димитров” На 22, ЕШС
112050948, представлявано от Кемал Салихов Бозов - Управител ;
П1. На основание чл. 23, ал.3 от Наредбата и във вр. с чл.60, ал.1 АШС, допускам
предварителшо изпъшение на настоящата заповед със следните мотиви:
1.В община Сунгурларе е постъпил Рапорт с вхЛ994-М-2311/31.01.2020 год. от
начаштик отдел „Общински горски територии” в Община Сунгурларе, ишклесовъд
Николай Колев Делев.В рапорта е посочено, че при извършена проверка в иглолистни

отдели за Лесофонд 2020 год., а именно в отдели: 1207 6; 1210 6; 12476; 1257г; 1260

в,г,з,л; 157к,л; 270е,ж,з; 279б,в,г ;281г,д; е установено, че в тези насаждения има
започнал процес на съхнене на дървесината, като се наблюдвават единични и групи
дървета от бял бор и черен бор, като съхненето е причинено от биотични и абиотични
фактори. Препоръчано е да се предприемат действия по бързо усвояване на
дървесината /добив и продажба/ с цел да не се допусне похабяването й, както и да се
предотврати по-нататьшно разпространение на заразата по все още здравите дървета,
което пък би довело до появата на каламитегн.
Във връзка с констатциите от тази проверка, замкмет на Община Сунгурларе е
разпоредил с резошоция, дървесината в тези отдели да бъде своевременно възложена за
добив и продажба по реда на Закона за горите и подзаконовите актове за прилагането
му с цел да не се допусне похабяванего й. Установеното съхнене в иглолистните
култури от бял и черен бор, находящи се в горепосочените отдели, изцяло
кореспондират с отделите, посочени в тръжната документация и настоящата заповед за
класиране.
Отделно от това,следва да се отбележи, че провеждането на таен търг за продажбата на
посочената дървесина, вече беше веднъж отложено, като настолния таен търг се явява
втори по ред.Провеждането на първия таен търг бе прекратено със заповед на Кмета
на Община Сунгурларе, т.к провеждането на търга беше обективно невъзможно с оглед
обявеното в страната извънредно положех-ше, във връзка с соуто епидемията. Това
повторно провеждане на търга за продажба на корен, допълнително осуети и
значително забави реалното възлагане на добива и продажбата на тази съхшща
дървесина от посочените отдели в обект 2001.
Описаните по-горе факти и обстоятелства, обосновават законосъобразносгта на
допуснатото предварително изпъш-тение. Водещ мотив е спешното отсичане и продажба
с цел непохабяване на съхнещата иглолистна дървесина. В конкретния случай е налице
значим обществен интерес, чиято заштита обосновава издаденото разпореждане за
предварително изпълнение на настоящата Заповед на Кмета на Община Сунгурларе .

2.0свен това, посочените отдели и подотдели от обект Л22001 се намират в горски

територии, находящи се в различни землища на населени места на територията на
Община Сунгурларе.Тези горски територии се явяват едновременно и ловностопански
райони по смисъла на чл.7 огт ЗЛОД и се стопанисват от ловните дружини при Ловнорибарско дружество „Хан Крум”-гр.Сунгурларе и Ловно-рибарско дружество
„Български ловец” ”-гр.Сунгурларе.
Предвидените горско-стопански дейности в обект 2001, в това число добива на
дървесината ще се осъществяват изцяло в тези ловни територии и тези дейности следва
да бъдат съобразени с интересите на трети лица - ловните дружинки, ловните
сдружения, стопанисващи дивеча в тези територии и лицата, фактически добиващи
дървесината.Следва да не се допуска едновременно извършването на лов и дърводобив,
което е крайно опасно за живота и здравето на неопределен кръг от лица.
Обстоятелството, че ловния сезон в страната за по -голяма част от дивеча се открива на
01.10.2020 год., предполага дейностите в описаните отдели на общински горски
територии да се извършват, непосредствено след издаването на заповедта, във време в
което не е разрешено ловуването.
3.На следващо място, несвоевременното отсичане и реализиране на дървесината в
посочените отдели, сериозно би застрашило изпълнението на договора за продажба на
тези количества. Бързото реализиране на приходи от продажбата на дървесината на
корен, освен всичко останало ще гарантира и своевременното изпълнение на
приходната част на бюджета на Община Сунгурларе, както и ще гарантира заплащане

на възнагражденията на служитештте при Община Сунгурларе, която от своя страна,
търпи сериозни фштансови затруднения, с оглед предходно въведеното извънредно
положение в страната и частично продъшкаващите ограничителни мерки, във връзка с
борбата против разпространението на корона вирус на тероиторията на РБ.

Препис от настоящата заповед да се връчи на всички участници депозирали оферта за
участие в процедура за скшочване на дългосрочен договор за продажба на стояща
дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване от горски територии общинска
собственост , съгласно Наредбата, която дървесина е вкшочена в обект Ме2001, находящ
се на територията на Община Сунгурларе, както и да се публикува на интернет
страницата на Община Сунгурларе.

-

Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, съгласно разпоредбите на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й, като жалба
се подава чрез Община Сунгурларе до Административен съд-Бургас.
Разпореждането за предварително изпълнение ,може да бъде обжалвано в З-дневен
срок от връчване на заповедта на заинтерисованите лица,по реда на АГП(.
Контрол по изпълнението на заповедта възлатам на инж. Димитър Гавазов - зам.:смет
на Община Сунгурларе.

