
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 
 

ул. „Димитър Дончев” № 2   08679 / 8318, факс 08679 /8461 

7550 с.Кайнарджа, обл.Силистра   

 

 

ЗАПОВЕД 
№ РД 09 – 463/ 10.08.2020 г. 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпъл-

нението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол от 10.08.2020 г. 

на комисията за провеждането на конкурс за продажба на прогнозно количество сто-

яща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Кайнарджа, 

назначена с моя заповед № РД 09-462 от 10.08.2020 г. 

 ОПРЕДЕЛЯМ  

„Карино” ЕООД, ЕИК 118578564 за КУПУВАЧ на прогнозно количество стояща 

дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Кайнарджа, по пред-

ложената от него цена в размер на 30 875,95 лв. (тридесет хиляди  осемстотин се-

демдесет и пет лева и 95 ст.) и цена за доставка на 450 пр. м3 дърва за огрев на кмет-

ства, детски градини и други звена в размер на 12 150 лв. (дванадесет хиляди сто и 

петдесет лева). 

Спечелилият конкурса следва да представи в оригинал или заверено копие до-

кументите по чл. 35, ал. 5, т. 1, 2, 3 и 4 в срока по чл. 35, ал. 3 от Наредбата за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и об-

щинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

които да са валидни към датата на подписване на договора. 

Гаранцията за участие в конкурса да се освободи след сключване на договора. 

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14 (четиринадесет) 

дневен срок от уведомяването, чрез Община Кайнарджа пред Силистренски админис-

тративен съд. 

Спечелилият конкурса следва да сключи договора за продажба на стояща дър-

весина на корен, не по-късно от седем дни от датата на влизането в сила на настоя-

щата заповед. 

Копие от заповедта да се връчи на представител на дружеството, гл. експерт 

„Общинска собственост” и гл. счетоводител на общината за сведение и изпълнение, 

както и да се постави на интернет страницата на общината. 
 

 

ЛЮБЕН СИВЕВ  

Кмет на Община Кайнарджа  
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