„ОБЩИНСКИ ГОРИ – ПЕРНИК“ ЕООД
2300,Перник, ул.“Радомир“ №1, вх.А, ет.2, ст.12
тел. 0889733300, е-mail:goritenapernik@abv.bg
ЗАПОВЕД
№ 152
От 31.12.2020 год.
На основание чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 53, ал. 1 и 2, чл. 23, ал. 2 и 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
(НУРВИДГТДОСПДНГП) и утвърден протокол на комисия, назначена със Заповед №
151/30.12.2020год. на управителя на ЕООД “Общински гори - Перник” за разглеждане на
подадени оферти за участие и класиране на участниците в търг с тайно наддаване за продажба
на стояща дървесина на корен в Обект № 2024, на територията на ЕООД “Общински гори Перник”, обявен със Заповед № 149/10.12.2020 год. на управителя на ЕООД “Общински гори Перник”
ОБЯВЯВАМ:
І. За купувач на стояща дървесина на корен в Обект № 2024, подотдели: 103-б землище
на гр.Перник, общ. Перник, на територията на ЕООД “Общински гори - Перник”, участника
“Стоянчеви Лес” ЕООД, ЕИК 206008479.
ІI. На основание чл. 60, ал. от Административнопроцесуалния кодекс и чл.23, ал.3 от
НУРВИДГТДОСПДНГП, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед, тъй като
започване на работа в обекта в по-късен момент би могло да осуети или намали възможностите
за естествено възобновяване на горите, за добив на дървесина и транспортирането й в
заложените в условията на процедурата обем и срокове за 2021 година, при което се създава
опасност да не се постигнат особено важни държавни интереси, а именно изпълнение на
горскостопанския план на Дружеството, ефективно управление на общинската собственост и
постъпления на средства за осъществяване на дейността на Дружеството.
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 ЕООД
“Общински гори - Перник” пред Административен съд – Перник. Разпореждането за допускане на
предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му чрез
ЕООД “Общински гори - Перник” пред Административен съд – Перник, независимо от
оспорването на заповедта.
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