
О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О 

З А П О В Е Д 

№ Ш 

Севлиево, 

На основание чл.23, ал.1, т.1 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, във връзка със Заповед № 
0964/29.09.2012 година на Кмета на Община Севлиево за провеждане на процедура - открит 
конкурс за добив на дървесина по реда на цитираната наредба в обект с № 1201, находящ се 
на територията на Община Севлиево и утвърден протокол на комисията, назначена със 
Заповед № 1014/11.10.2012г. на Кмета на община Севлиево, 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1. Обявявам, класирането на кандидатите в открит конкурс за възлагане добива на 
дървесина в обект с № 1201, находящ се на територията на Община Севлиево, както следва: 

на първо място 
„МАГНУМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление град Севлиево, ул. „Никола 

Д. Петков" № 60, ЕИК 107521829. 
на второ място 
няма 
2. Определям за изпълнител на дейността добив на дървесина в обект с № 1201, 

находящ се на територията на Община Севлиево - „МАГНУМ" ЕООД, със седалище и адрес 
на управление град Севлиево, ул. „Никола Д. Петков" № 60, ЕИК 107521829, с предложена 
цена 12 289, 20 лева без ДДС. 

3. Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение на основание чл.34, 
ал.З 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 и във връзка с чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, тъй 
като това се налага за навременно осигуряване на дърва за огрев за детски заведения, 
пенсионерски клубове, кметства и кметски наместничества, на територията на Община 
Севлиево, преди началото на отоплителния сезон 2012г./2013г. , с цел опазване здравето на 
децата и гражданите, посещаващи посочените образователни, социални и административни 
заведения. 

4. На основание чл.35, ал.З т.2 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, най-късно в срок от 7 /седем/ дни 
след издаване то на настоящата заповед да се сключи договор с кандидата, определен за 
изпълните, след внасяне на определената гаранция за изпълнение на договора и след 
представяне на всички необходими документи. 

5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода" № 1, тел.: 0675 396 114 
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg 
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5. На основание чл.34 от цитираната Наредба, настоящата заповед подлежи на 
обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс- по административен ред 
пред Областен управител Габрово и по съдебен ред пред Административен съд Габрово в 
14-дневен срок от датата на съобщаването й. 

6. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица и да се 
публикува на интернет страницата на Община Севлиево. 

7. Заповедта да се връчи на инж.Ивайло Колев - Вр.и.д. ръководител звено 
„Управление и стопанисване на общински гори" в Общинска администрация Севлиево за 
сведение и изпълнение. 
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Изготвил: 
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