
О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О 

З А П О В Е Д 

№ ШЗ. 

Севлиево, Ж . ^ 2 0 1 3 г. 

На чл.44, ал.2 ЗМСМА и чл.62, 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 № 0676/07.06.2013 година на Кмета на Община Севлиево за провеждане на търг с 
явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по реда на 
цитираната наредба в обект № 1302 и утвърден протокол от 26.06.201 Зг. на комисията 
назначена със заповед № 0748/26.06.2013г., 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1. Определям за купувач на обект №1302 спечелилия търга с явно наддаване -
„МЕМС" ЕООД, ЕИК 200767989, със седалище и адрес на управление град Севлиево, ул. 
„Св. Св. Кирил и Методий" № 2, представлявано от Севдалин Свиленов Михайлов -
управител, чрез пълномощник Мирослав Кирилов Георгиев, при цена 58 623.00 лв. без ДДС. 

2. На основание чл.62, ал.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, настоящата заповед да се съобщи 
на заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ 
и да се публикува на интернет страницата на община Севлиево. 

3. Най-късно в срок от 7 /седем/ дни след влизане в сила на настоящата заповед да се 
сключи договор с кандидата, определен за изпълнител, след представяне на документ за 
внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 
5 на сто от достигнатата стойност на обекта. При сключване на договора купувачът представя 
документ за внесено авансово плащане в размер на 15 на сто от достигнатата стойност на 
обекта, съгласно обявените условия за участие в търга. 

4. Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК по административен 
ред пред Областен управител Габрово и по съдебен ред пред Административен съд 
Габрово в 14-дневен срок от датата на съобщаването й. 

5. 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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