ЗАПОВЕД
№ РД -10- 261
Ст. Загора, 11.05.2020 г.
На основание чл.74е, ал.1, т.1 и утвърден от мен Протокол на Комисия назначена съгласно моя Заповед №РД-10254/08.05.2020г. за провеждане на процедура „електронен таен търг с еднократно ценово предложение“ за възлагане на услуга:
„продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен“, от отдели, включени в ЛСФ 2020 г. на ТП „ДГС Стара Загора“,
условно обособени в обект №205132, и след като прецених, че констатациите и решенията на комисията са законосъобразни и
правилни:
І. ОБЯВЯВАМ следното класиране на участниците в „електронен таен търг с еднократно ценово предложение“ за продажба на
прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект №205132, както следва:
1. На първо място - фирма „Си Ем Си форест“ ЕООД гр. Стара Загора
2. На второ място - няма.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ за купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект №205132, класираната на първо място
фирма „Си Ем Си форест” ЕООД, ЕИК 201949234, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” №155,
вх.Б, ет.8, представлявано от Емилия Стефанова Каменова – управител на фирмата, с предложена цена в размер на 36098,00
(тридесет и шест хиляди и деветдесет и осем лв.) без ДДС.
III. ДОПУСКАМ предварително изпълнение на настоящата заповед на основание чл.74е, ал.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП и във връзка
с чл.60, ал.1 от АПК, със следните МОТИВИ:
Подадено заявление с вх.№АСД-09-255 от 08.05.2020 г. от „Си Ем Си форест“ ЕООД гр. Стара Загора, ЕИК 201949234 за
предварително изпълнение на административния акт, с цел защита на особено важни интереси на фирмата и обществеността, а именно
задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев.
IV. На основание чл.60, ал.5 от АПК разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение може да бъде обжалвано чрез
Директора на ТП ДГС „Стара Загора” пред Административен съд гр. Стара Загора в тридневен срок от съобщаването му, независимо
дали административният акт е бил оспорен.
V. НАРЕЖДАМ на основание чл.74е, ал.6, във връзка с ал.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, в 5 дневен срок от съобщаването на настоящата
заповед, определеният за изпълнител участник да представи в деловодството на ТП „ДГС Стара Загора“ документите по чл.35, ал.5 от
„Наредбата“, подробно описани в Раздел VII от Условията за участие в процедурата.
Договор не се сключва с участник, определен за купувач, който:
а) в установения срок не представи необходимите документи или представените документи не отговарят на условията за
провеждане на процедурата;
б) има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
VI. Настоящата Заповед подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК чрез ЮИДП ТП ДГС
Стара Загора пред Административен съд Стара Загора.
VII. На основание чл.9б,ал.5 от Наредбата 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, с публикуването на заповедта се приема, че
заинтересованите лица, кандидатите или участниците са уведомени относно отразените в нея обстоятелства.
VІІ. Контрола по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж.Иван Георгиев Гагов - зам. директор на ТП ДГС Стара Загора.
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