
ОП "РАЗГРАДЛЕС" гр. Разград

7200 гр.Разград; бул. „Бели Лом“ 47; тел. 084/61 61 50;e-mail:ogf@razgrad.bg

З А П О В Е Д
№ 180/28.06.2019 год.

На основание 62, ал.1, т.1, ал.2 и ал.З от Наредба за условията и реда за възлагане на 
дейности в горски територии -държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни продукти, чл.60, ал.1, преди, четвърто от АПК и протокол от 
28.06.2019. от заседание на комисията, назначена със заповед № 179/ 28.06.2019 г. на 
Директора на 011 „Разградлес“ за провеждане на търг с явно надавано за покупко- 
продажба на добита дървесина от широколистни дървесни видове, добита от 
общинските горски т еритории, собственост па Община Разград, в района на дейност на 
ГП „ДГС Сеслав“ при СЩЩ-ДП-Габрово, в обект № 19002

II А Р Е Ж Д А М :

1. Обявявам класираният на първо масто и определям за купувач на добита 
дървесина от широколистни дървесни видове, добита от общинските горски територии, 
собственост на Община Разград, в района на дейност на ГП „ДГС Сеслав“ при СЦДП- 
Д1 I-Габрово, в обект № 19002 „Лес груп” ООД, с ЕИК 116581558. с адрес на управление: 
ip. Разград, улЛчняз Борис"' № 67-Б, участник „Лес груп” ООД, с ЕИК 116581558, с 
адрес на управление: гр. Разград, ул.”Княз Борис" № 67-Б. представлявано от Катя 
Жекова Дсчкова, в качеството й на управител, при потвърдена начална цена от 
27264,75/двадссст и седем хиляди двеста шестдесет и четири и 0,75/ лева без ДДС'.

2. Настоящата заповед може да сс обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от 
съобщаването на заинтересованите лица чрез Директора на ОП „Разградлес пред 
Административен съд Разград.

3.11а основание чл. 90, ал.2, т.2 от АПК допускам предварително изпълнение на 
настоящата заповед, с цел осигуряване извършване на дейностите от закъснението на 
които ще последва значителна и трудно поправима вреда, неизпълнение на 
финансовият план на предприятието. Разпорежданет о подлежи на обжалване по реда на 
чл.60. ал.4 от АПК .

4. Класираният на първо място по т.1 от настоящата заповед е длъжен да сключи 
договор за продажба на дървесина с 011 „Разградлес“ в 14-дневен срок от 
съобщаването на настоящата заповед за определяне на купувач, с допуснато 
предварително изпълнение

5. В 5-дневен срок от съобщаването на настоящата заповед, определеният за 
купувач участник следва да представи на 011 „Разградлес ", документите по чл. 35, ал. 5 
от Наредбата, а имено:

5.1. Номер на документ за внесената гаранция за участие, която служи за пълно 
изпълнение на задължението за внасяне па гаранция за изпълнение.

5.2. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които 
представляват съот ветния кандидат, съгласно Търговския закон или законодателството 
на държава -  членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското пространство, където кандидатът с регистриран 
/валидно 6 месеца от датата на издаване/
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5.3. Удостоверение за липса на задължения издадено от F-IА П, за наличие и липса 
на парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
държавен орган.

6. Па основание чл.35. ал.8 нъв нръзка с чл. 23, ал. 6 от Наредбата комисията, 
определена с моя заповед № 179 от 28,06.2019г., да провери редовността и 
съответствието на представените документи по чл.35, ал. 5 от Наредбата, и да изготви 
протокол. Протоколът да ми се предостави за утвърждаване в 3-дневен срок и да се 
публикува па интернет страницата на Община Разград.

7. Договор не се сключва с участ ник, определен за купувач, който:
7.1. в установения срок не представи документите по т.5 от настоящата заповед 

или представените документи не отговарят па условията за провеждане на търга;
7.2. има парични задължения към държавата, установени е влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган
7.3. има парични задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган.
8. При неявяване или отказ на участника, определен за купувач, да сключи 

договор в срока по т. 4, от настоящата заповед, непредставяне на документите по т.5 
или педоказване с тя* на декларираните обстоятелства, органът издал заповедта за 
определяне на резултатите от класирането прекратява търга,

9. Копие от настоящата заповед да се постави на мястото за обяви в 
административната сграда на ОП „Разградлес“ и да се съобщи на всички заи гересовани 
страни по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.

10. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община 
Разград.

,ето на настоящата заповед възлагам на инж.Джавнд


