
 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-01-554 

гр. Главиница, 16.07.2018 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 23, ал. 1, т. 1 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 и протокол от  

16.07.2018 г. от заседание на комисия, назначена с моя  Заповед № РД 01-552/16.07.2018 г. 

 

НАРЕЖДАМ: 
 

    1. Определям „Денев лес” ЕООД,  гр. Тутракан, вписано в Търговския регистър на 

Агенция по вписванията с ЕИК 200207937, адрес на управление: гр. Тутракан, обл. Силистра, 

ул. „Сливница ” № 9, представлявано от управителя Адриан Маринов Денев  за изпълнител на 

дейността „Добив на дървесина - сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен 

склад и рампиране на добитата дървесина” в насаждения от горските територии на община 

Главиница за обект №1  с предложена цена от 101 296,00 лв./ сто и една хиляди двеста 

деветдесет и шест лева /  без ДДС, срок на валидност на офертата – 90 /деветдесет/ дни и краен 

срок за изпълнение на дейността - 30.03.2019 г. 

     2. Определеният за изпълнител по т. 1 е длъжен да сключи договор с Община Главиница 

в едноседмичен срок от влизане в сила на настоящата заповед; 

 3. В случай, че определения за изпълнител по т. 1 откаже да сключи договор с Община 

Главиница  процедурата се прекратява; 

      4. Копие от настоящата заповед да се постави на мястото за обяви в Община Главиница, 

да се публикува на интернет страницата на Община Главиница и да се връчи на участника в 

открития конкурс, по начин удостоверяващ получаването и за сведение и изпълнение; 

     5. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.  

 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Филип Тодоров – началник отдел 

УСОГ в община Главиница. 

 

 

 

 

 

Неждет Джевдет,/ Заличено на осн.чл. 2 от ЗЗЛД/ 

Кмет на община Главиница 

 

Изготвил: /Заличено на осн.чл. 2 от ЗЗЛД/ 
 

Филип Тодоров 

началник отдел УСОГ 
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