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       З А П О В Е Д 

№508/22.06.2017 
 

          На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 62, ал. 1, т.1 и 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, във 

връзка с протокол на Комисия назначена със Заповед № 481/16.06.2017 г. и Заповед № 

437/31.05.2017 г. 

 

            Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА КУПУВАЧ И СПЕЧЕЛИЛ „Търг с явно наддаване за 

продажбата на стояща дървесина на корен при условията и реда на Глава трета, Раздел І 

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 Общински горски територии по обекти в землището на 

с. Стакевци, общ. Белоградчик”  

             - За обект №8-”, фирма „Торлашка среща”Е ООД, ЕИК 200280522, със 

седалище  и адрес на управление:с.Чупрене, ул”Асен Балкански”, 74а представлявано от 

Атанас Стоилов Бобоков, при цена 37834.00/ тридесет и седем хиляди осемстотин 

тридесет и четири / лева без ДДС.  

Няма класирани кандидати на второ място поради неподадени заявления за участие. 

 

ІІ. КУПУВАЧЪТ да се яви в общинска администрация Белоградчик в седем 

дневен срок от издаване на заповедта за сключване на договори. 

 

ІІІ. При сключване на договора , КУПУВАЧЪТ да представи:  

 1. свидетелство за съдимост на физическото лице,което представлява кандидата, 

със срок на валидност - 6 месеца от датата на издаването;  

  2. документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 1892.00лв   

            3.. списък на работниците, които ще извършват сечта и извоза на дървесина  в 

обекта. 

Документите да се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При 

представяне на заверено копие кандидатът да представя и оригинала за сравнение. 

 

 ІV. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на 

заповедта, с цел  да се защитят особено важни обществени интереси, и поради опасност, 

че може да бъде сериозно възпрепятствано изпълнението на акта, тъй като от 

закъснението на изпълнението може да последва значителна вреда, поради загниване на  

падналата дървесината в обектите. 



Мотиви: спечелилият търга е бил единствен кандидат в процедурата. Обектите се 

намират в трудно достъпен район, като насажденията в тях са увредени от ледолом. 

Забавянето на добива, води до влошаване на качеството на дървесината и нейното 

загниване, от което ще последват значителни вреди за община Белоградчик, избухване 

на зарази, които могат да засегнат и неувредената дървесина в района, както и опасност 

от невъзможност за овладяване на потенциални пожари.  

 

Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва 

чрез кмета на община Белоградчик пред Административен съд - Видин в тридневен срок 

от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен. 

 

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок чрез кмета на община 

Белоградчик пред Административен съд- Видин. 

 

Заповедта се публикува на интернет страницата на община Белоградчик и да се 

постави на мястото за обяви в Община Белоградчик 

 

Копие от заповедта да се връчи на спечелилия кандидат. 

 

 

БОРИС НИКОЛОВ 
Кмет на Община Белоградчик  

/Налице е положен подпис и печат, като същите са заличени  на основание чл.2 и чл.23 

от Закона за защита на личните данни/ 

 

 

Съгласулал: 

/П. Ролински – юрисконсулт/ 

/Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл.2 и чл.23 от Закона 

за защита на личните данни/ 

 

 

Изготвил: 

/М.Костова– началник отдел „УСОГ”/ 

/Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл.2 и чл.23 от Закона 

за защита на личните данни/ 

 


