„ОБЩИНСКИ ГОРИ – ПЕРНИК“ ЕООД
2300 Перник, ул.“Радомир“ № 1, ет. 1, ст. 7
тел. 0888 006056, е-mail: goritenapernik@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 74/01.08.2017 год.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 1и 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП) и протокол на комисия, назначена със Заповед
№ 64/01.03.2017 год. на управителя на „Общински гори - Перник“ ЕООД, за разглеждане и класиране
на подадени оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в
Обект № 1704, подотдели: 13-з, 13-и в землището на с.Дивотино, община - Перник. открит със
Заповед № 70/14.07.2017 год. на управителя на „Общински гори - Перник“ ЕООД
ОБЯВЯВАМ:
I. Класиране на кандидатите в проведения търг, съобразно заложения критерий за оценка “найвисока предложена цена”, както следва:
На първо място кандидата „Лесо 2012“ ЕООД – с. Кралев дол, община Перник , ЕИК 202061057,
с предложена цена за обекта 32635,00 лв. без ДДС.
ІI. Определям за изпълнител на дейностите в Обект № 1704, подотдели: 13-з, 13-и в землището
на с.Дивотино, община – Перник, на територията на „Общински гори - Перник“ ЕООД, кандидата
„Лесо 2012“ ЕООД – с. Кралев дол, община Перник , ЕИК 202061057.
ІІІ. На основание чл. 34, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП и чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед,
тъй като предварителното изпълнение е необходимо за осигуряване на бързина на изпълнение, поради
съществуващата опасност при продължително изпълнение да се стигне до обезценяване /похабяване
на дървесината.Същевременно ако извоза се осъществи при неподходящи метеорологични условия
би могло да последват значителни повреди върху съществуващата инфраструктура в района на обекта,
което би създало затруднения и напрежение с местното население, което е в противовес с утвърдената
практика на на «Общински гори - Перник» ЕООД за ефективното управление на общинската
собственост!
ІV. Заповедта да бъде съобщена в тридневен срок на всички заинтересовани лица по реда на чл.
61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена на интернет страниците на
община Перник.
V. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез „Общински гори
- Перник“ ЕООД пред Административен съд – Перник.
Разпореждането за допускане на
предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му чрез
„Общински гори - Перник“ ЕООД пред Административен съд – Перник, независимо от оспорването
на заповедта.
Управител: __/подпис не се чете/___
(инж. Чл.2 ал1 от ЗЗЛД)

