
ОБЩИНА  СРЕДЕЦ 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  „ОБЩИНСКИ ГОРИ” ГР. СРЕДЕЦ 

8300 гр.Средец, ул.”Васил Коларов” № 29 
 

             З А П О В Е Д 
№ 1030 

гр.Средец 25.09.2020 год. 
 

 На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал.2 „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. в ДВ, 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 и във връзка проведена процедура на 
24.09.2020 год. – таен търг за продажба на действително добита дървесина по реда на 
чл. 69, ал.1 от Обект 20-09 от ОГТ, открит със Заповед № 994/03.09.2020 г.  и утвърден 
от мен Протокол на Комисия, назначена за провеждане на първа дата на процедурата, 
след като прецених, че констатациите и решенията на комисията са законосъобразни и 
правилни: 

 
  І. Обявявам  за спечелил класирания на първо място за провеждане на таен търг за 

избор на купувач на действително добити количества дървесина от ОГТ обект № 20-09: 
     Кандидат № 1 “АРЧИ-4“ ЕООД –  ЕИК 202584869, със седалище и адрес на 

управление гр. Бургас, ул. Сливница 47 с управител Петя Загорчева, с предложена 
цена в размер 77 031.90 (седемдесет и седем хиляди тридесет и един лева и 90 ст.)  
лева без ДДС и при критерий за оценка на офертите –най-ниска предложена цена. 
  

При начална цена от 77 031.90 (седемдесет и седем хиляди тридесет и един лева и 
90 ст.)  лева без ДДС и при критерий за оценка на офертите най–висока предложена 
от кандидата в размер на 77 031.90 (седемдесет и седем хиляди тридесет и един лева 
и 90 ст.)  лева без ДДС. 
   
 II. Класиран на второ място - няма 
 
 ІII. Недопуснати до участие кандидати: няма 

 
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 СРЕДЕЦ. 
2.На основание чл.70,ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП допускам предварително 

изпълнение на заповедта при условията на чл.60, ал. 1 от АПК, във връзка с подадено от 
кандидата искане за допускане на предварително изпълнение с вх. № 1336/25.09.2020г., 
отговарящо изискванията на закона. 

3. Гаранцията за участие на кандидата, с който е сключен договор за изпълнение на 
възложените дейности се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се 
освобождава съгласно предвидените условия в същия. 

4. В 14-дневен срок от съобщаването на заповедта, купувачът определен с т. 1 от 
същата заповед или упълномощено от него лице да се яви в сградата на ОП „Общински 
гори“ към Община Средец за сключване на договор за продажба на действително добита 
дървесина от Обект 20-09 от ОГТ. 



5. В 5 дневен срок от издаването на настоящата заповед, определеният за купувач 
участник следва да представи на продавача всички изискуеми документи по чл. 35, ал. 5 
от Наредбата: 

- свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата които 
представляват търговеца съгласно търговският закон; 

7. Гаранцията на не допуснатите до участие кандидати, да се върне след изтичане на 
законния срок за обжалване на заповедта. 

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14 дневен срок пред 
Административен съд Бургас, считано от  датата на уведомяване. 

 
 
 
 
 
 

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ:..................................... 
                                                          / инж.Иван Жабов/ 

 
 


