
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ОТДЕЛ„ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ”

ГР.СУНГУРЛАРЕ

ЗАПОВЕД
Авт-/08.04.2021 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
08.04.2021 г.. на Комисия, назначена със заповед Мз 170/05.04.2О21 г. за провеждане на
открит конкурс за осъществяването на комплекс от дейности - за извършване на
услугата: Сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни
количества дърва за местно население на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за
населените места: гр.Сунгурларе, с. Садово, с. Бероново, с. Везенково, с. Чубра, с.
Славянци, с. Дъбовица, с. Скала, , с.Велислав, с.Пчелин, с.Есен, с.Манолич с, с.Грозден, с.
Лозица, с.Терзийско в Обект Мз 2101/ЛФ2021, обявен със заповед М.) 140/18.03.2021 г на
Кмета на Община Сунгурларе., след като прецених, че констатациите и решенията на
комисията са законосъобразни и правишш:

ОБЯВЯВАМ:
1. Класиране на участниците за извършване на комплекс от дейности - за извършване на
услугата: Сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни
количества дърва за местно население на територията на Община Сунгурларе от ОГТ от
Обект 2101, както следва

1.1. На първо място се класира: „Картал - 55“ ЕООД, с.Манолич- при
предолженацена 91 000 лева

1.2. На второ място се класира: „ВЙНС 78“ ЕООД, с. Пчелин- при предложена
цена 93 700 лева

2. Отстранени от участие участници: Котел Лес ЕОО “ по сле ъште п ичини:
Участникът не е представил декларация по образец за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3
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 /Наредбата/. Плика с ценовото предложение не е попълнен
съгласно изискванията на 19, ал. 2 от Наредбата - липсва наименованието на участника.
Установено е, че участника не е внесъл гаранция за участие в открития конкурс, в срок до
17,00 часа на 02.04.2021 г.„ с което не е спазена т. 2 от Заповед Мз 140 /02.04.2021 г. на
Кмета на Община Сунгурларе.

ОПРЕДЕЛЯМ:
3. За изпълнител на комплекс от дейности - за извършване на услугата: Сеч, извоз до
временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за
местно население на територията на Община Сунгурларе от ОГТ от Обект 2101,
„Картал - 55“ ЕООД с.Манолич ЕИК 147157707, с предложена цена 91 000
(деветдесет и една хиляди) лева 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: Сеч, Извоз до временен склад,
товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за местно население
на територията на Община Сунгурларе от ОГТ от Обект 2101,
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 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, итш на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран;
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 с участник, определен за изпълнител, който:
а) има парични задължения към държавата, установени е влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган.
6) има парични задължения към 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, предл. първо и
второ от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед със следните
мотиви:
В предметът на проведеният конкурс се включва Сеч, извоз до временен склад, товарене,
транспорт и разтоварване на 3409 прогнозни пространствени куб. метра дърва за местно
население на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за около 400 домакинства
населените места: гр.Сунгурларе, с. Садово, с. Бероново, с. Везенково, с. Чубра, с.
Славянци, с. Дъбовнца, с. СКала, , с.Велислав, с.Пчелин, с.Есен, с.Манолич с, с.Грозден, с.
Лозица, с.Терзийско. Своевременното извършване на дейностите по сеч, извоз, сортиране
на дървесината, както и доставянето й в кратки срокове, преди започване на отоплителния
сезон, който започва в тези населени места 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, с оглед на Това е от изключително значение. Във връзка със
изпълнението на горецитираната услуга е издадена Заповед Ме 157/26.03.2021 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 трицневен 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. Дим , -

Община Сунгурларе.


