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0 л 22.06.2017 г., т-р. ["'пхово

[]а основаг;ис .г",л. 23, а.;:. 2' във вр. с а.тг. 1 ог сь|!!ото |!равно прсдписан!'е о'; .-[|аредба за
ус;]овия-та и рсда за въ]'11агане изпъ.11пенисто н:т .:гейттос'*и в | 0рс1{итс ']'е1]и1'0рии - дър)!{а|]||;1 и
общинска собствсгтс'тст- и']а по]13ват!ето !|а дър|3ес].11}а и ]1е,]1ър]]сс}1и |'орски пр0д}кти |{ пр!'!ок0']
мод-03-8/20.0 6.2017 г. на ко\'исията за г1ровежда[|е на процсду|1а 0т.крг:т *'*,["р. за опре_1с:1'|н!' |!а
изг]ъ_пните'! :т:т .,(с;.]!нос;т:: ]0(]!|в }]11 ]1[,рвес!!!]а ()1 горс|(и 1'ер!!]()рии ]|ьр)т!:1в|!а сс;бсгвсгтосг . тз

тсри 1ори@т|}!ия обхваг гта,1ей11ос1 ;та [|1 |[0 Б.::хово" отт{ри.га сьс за!!0ве''1 мР,(-10-1]9,02.()6.2017г..
за с;бект ф 171(л от {{,;1Ф 2017 с прогноз]]() ко.]1и!тес'гво:('']]в€€}.19,: 7] пл.м,, ,,,,,"'",, ттена от ]-]68-()()
,пв' без .г]'[('. с1)г.1тасн() 11равното пред11иса1!ие на ч:т.].1 ал.2 от "Ёа1;е:бата за .1ейгтост{{1 е в г0р!.1тс

РЁ|[[,![:
1. Б ттроцедура:'а ..0ттсргтт кс::нктрс'' за 0бскт -\} 1716, к.ттасирахт !1а първо \1ясто:

''тунджАлв'с" воод, !1рсдс'гав-1я в.ш]о о г !:':п;итър '[о. {оров !4ванотз упр;1вител. се']ацит!гс
и адрес на у]]рав-1е!]!1е: ; р. Б"пхово. обл. 9ьтбо-п. 1'.п. 

"('акар п]1аниг!а ]хгч7. ]]}.,1(: ]]8561620

( пред;го;кена цена _ 1368,00 ;тв (-ти.гтяёа, п1р!!сп1а !!!ес'''1оесеп1 |! осе-\! '7ево.)'без АА(. \
Ба второ \1ясто-}]яп.{а !(а1г1дида 1..

ог!РвА!!.[1![{:
2.3ат ртзгтълни'т'сл на дейнос'т]а в обек'т ф |716 ,,тун/1жАлвс" воод с 1!ред-11о;!;е! !а !(е1|:1

|368'00 лв. бсз А/1с.
-1. | аранцпля га за |!з!!ь.цн€н1!с на \ сл.\ ! ата е аг:со-цюттта с\ \|а в разп4ер на _-\(и) о] прсд-11о;'(е |{а1 :1

цена за Фбект "\! 1716- в раз['1ер па 68,,10 лв. 11 се в!]ася по рсда на,п-:..]() а:-:. ] ..г'] и ] и ::-п.] ог"11а1-:;слбатга 
з;: .цсйнс'тс'гттте в г0ри'1 е' .

'1. [ара:пцппята '!'! учас'т!|с в про|(ед\'рата на ,,19Ё.!)к.{лвс" во0д се ']адър'ка и ||е сс
в],]с1'а|!овява. акс: (;ирттата о.гка?хе да |1одпи|{]с до].овор ]а въз.]1.]га{]е и ]!]ъ,11]с11ие1 () г{.1 дейнос1 !.а г!о
добив гта ,цървеси{та. с'},гласн() нл. 32, 'п'. 3 от ..Ёаре.1бат:: за дейнос: ите в горитс

5' 0],г'цаст:о п.п.3;{, а;л. 3 о-т' ,.1{арелба га за ''1с*!ностите в_гори1е"' .',* 'р''.' с чл. 60. ат.1 о:
А[1}( е дстпуснато прсдвари'гелно изпъ.]!!{ен}.1е. 0гтре]1е:;ег:гтят ,а и ,:: ьлни гс_т 

' 
р,бва д* сс яви в сградага

на'[[1 ..![[ !]-цхово" за п0д|!исване на договор ']а въ'],!аганс добив на дьрвесина' !(ато пре.ц|.1
1!одписв:11{е' съция предс1ав!{ с]|ед1]и'те до1(у\1с!{1'11. съ] ]|ас1]о н"т. 35' а"т. 5 о'т ..[1аредба';а за .,тейнос]гг;те
в горите/, ка1{то с.'1е:(ва1:

(а) у.тостовс1-те;{ 1.1е от о}]!.а|!и1е;;а [{ацгаон:гпна ! :1 аген|1!|;] ']а пр1-1ход1.1гс. чс 0| | рсдде'т|с|]и'{_г ]а
куп)'вач |1я\{а па1]ичпи за,'(ъл)1{ения 1('},\]1 д'ьр}|(|1ва1а. \;с1а!!ове}!р] с в-1]язъ]| в си-1111 ак1 |1а ](о}.!]!е.гсн!с]1
](ьр)1(аве!1 оргатт. !]тостсэвере11|1ето с ва]!.1дно в с|]ок о-] сд11;; п]ссс1( и тряг1ва,1;т бь'{с акт\'а_)н0 !(1]\{
]1.1тата н:1 с1(.]|ю({ване 1та /1оговора.

(б) лот<уптетгг за внесена или учредет{а в ]]о-цз|1 на въз]1о)!(и [еля (тг1 ,,дг(', [':тхос,с; '' ) 1'ара{}|1}1я за
].]з|]ъ.!нение на договора:

(в) свиде-т'с'пство з!1 съдимост на !т]1ег{ове'те па! у]]рави!е:11]!.]1_е орган!1 на |ъргове||а:

'|'!!',]т4;:тсостто еорско спц;поттсптвсу Ё'тхотцт''



6. € настоящата заповед допускам по-ранен срок за склк)чване на договора за обект ]',{9 1716.
след представяне на необходим||те док}п|енти по т. 5. Разпоре:кдането за предварите][ното
изпълнение е с оглед. че от закъснението на изпълнението ||а настоящият адп{инистративет{ ат{1'

съществува реа11на опасност да бъде забавено изпълнението на зало)кеното ползване по [одитгтегт п:тан

за2017 година и да последват значителни финансови вреди за стопанството.
7.Бастояцата ми заповед да се сведе д() знанието на заинтересованите ли!(а по реда гла н.п.61 от

А[|( и да се ;;убликтва на ин'гернет сграници'ге на .'!Ф14![!" !{1 гр. сливен и 1|{ А[( ,.Ёлхово".
3аповедта п,:охсе да бъде об>т<алвана . съгласг1о разпорслбитс на А1 1к нрез 1[1 |[€ Блхово.

8. 8 три 13] дневен срок цялата документация събрана в \ода на проце.1) рата да се предаде на
съхра!.1ение на г-ц. счетоводител на 1]| !г( Блхово -'[отка |{ванова.

9. 1(онтрол по изпъл{.1е}1ие на заловедта ми възлагам на за\{.-директор при 1[{ ..![€ Блхово" _
ин:к. 1{ирил (ири:тов.

'!'!!,,!ъратсовтто еорс!{о сп|опацсп1во Б-1хово'


