
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ”

ЗАПОВЕД
„МЕ/22.04.2021 г.

Гр. Сунгурларе, обл. Бургас
На основание чл. 23, 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” , наричана по-долу Наредбата,
чл. 21, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и утвърден от мен Протокол на
22.04.2021 г. на Комисия, назначена със заповед Мз 196/016.04.2021 г. за провеждане на ,

процедура конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с
маркиране на насаждения и дървета за сеч съгласно и по реда на чл. 49, ал.1, т. 5 от
Наредбата, от Обект М 2103/ЛФ 2021 г., на територията на Община Сунгурларе, обявен
със заповед Мз 156/26.03.2021 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 конкурс за Продажба на стояща дървесина на корен в
комплекс с маркиране на насаждения и дървета за сеч съгласно и по реда на чл. 49,
ал. 1, т. 5 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”, от Обект Кв 2103/ЛФ 2021 г., на територията на Община
Сунгурларе, както следва:

1.1. На първо място се класира: ЕТ „Кемал Бозов“ , с. Лозарево- със 100 точки,
съгласно условията на копкурса и при предложенацена 255 733 лева

1.2. На второ място се класира: НЯМАкласиран участник

2. Отстранен от участие участник: ....ВЙНС”ЕООД.“с Пчелин, поради следните причини:
-представенсто, подписано и подпечатано техническо предложение по образец, Ш
постановено в отделен плик с което не са спазени изискванията на чл. 18, ал.1, т. 4 от
Наредбата и т. 3 ”в” и т. 5 от Заповед Ле 156/26.03.2021 г на Кмета на Община
Сунгурларе.
Участникът „ВЙНС 78” ЕООД НЕ Е пщдставил:
- подписана и подпечатана декларация по образец за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3
от Наредба за условията и реда за възлагане изпълщението на дейности в горските
територии - държавна и Общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, с което не е спазено изискването на чл. 18, ал. 1, т. 3 от
Наредбата и т. 3 ”6” от ЗаповедМ: 156/26.03.2021 г на Кмета на Община Сунгурларе.
- подписана и подпечатана декларация по образец, че. кандидата е запознат и ще спазва
изискванията на Регламент (ЕС) М.» 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20
октомври 2010 г. в качеството ми на оператор, който пуска на пазара дървен материал и
изделия от дървен материал с което не е спазено изискването на чл. 53, ал. 6 от
Наредбата и т. 3 ”д” от ЗаповедМ 56/26.03.2021 г на Кмета на Община Сунгурларе
- Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по
сертификация, свързан с дейностите по добив и преработка на дървесина, който документ



следва да удостоверява, че търговецът прилага някоя от следните системи за:устойчиво
управление на гери, или контрол върху произхода на дървесината и произвежданите
продукти, или качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги. с
което не е спазено изискването на т. 3”е” от Заповед Ле 156/26.03.2021 г на Кмета на
Община Сунгурларе
- внесена гаранция за участие. в срок до 17,00 часа на 15.04 2021 г..„ с което не е спазена
т. 2 от ЗаповедНа 156 /26.03.2021 г.,на Кмета на Община Сунгурларе.

*ОПРЕДЕЛЯМ:
3. За КУПУВАЧ на стояща дървесина на корен в комплекс с маркиране на
насаждения и дървета за сеч в Обект 2103,
ЕТ „Кемал Бозов“ с. Лозарево ЕШС 112050948, е предложена цена 255 733 (двеста
петдесет и пет хиляди седеМстотнн тридесети три) лева без ДДС

НАРЕЖДАМ:
4. В 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, купувачът, определен с т. 3
от същата заповед или. упъштомощен негов представител да се яви в ашиинистративната
сграда на Община Сунгурларе, обл. Бургас, за сюпочване на договор за продажба на
стояща дървесина на корен в комплекс с маркиране на насаждения и дървета за сеч
от Обект 2103,
5. В 5-дневен срок от шщзане в сила на настоящата заповед, определеният за изпълнител
участник спедва 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 Евровейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за
ЕвропейскОтоикономическо пространство, кЪдето участникът е регистриран,
Документите но т. 5 Селедва дасагвалидни 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, определензаизпълнител, който:
а) има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган.
б) иМа парични задължения към Община Сунгурларе, установени е влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган.
7. НастояЩатазаповед 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 Кмета на Община Сунгурларе пред
Административен съд - гр. Бургас, по реда на АПК в четиринадесетдневен срок от
съобщаванетои.
9. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Димитър Гаваз :

Община Сунгурларе. СУЦ


