
 

ОБЩИНА  МАДЖАРОВО, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

 

на кмета на община  Маджарово 

 

№  89/31.05.2019 г. 

 

  На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски 

територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина 

и недървесни горски продукти и протокол на комисията, назначена със 

заповед № 86 от 28.05.2019 г. на кмета на община Маджарово 

 

О Б Я В Я В А М: 

 

 

I. Класиране на участниците в проведения открит конкурс: „Възлагане 

на сеч, изнасяне и кубициране  на подходящо за транспортиране място на 

дърва за огрев  от горските територии–собственост на община 

Маджарово” : 

1.   На първо място участникът „ Джемко – 03” ЕООД с ЕИК 200755620 с 

предложена цена – 32 900 лв. без ДДС.  

 

II. Определям за изпълнител на сеч, изнасяне и кубициране  на 

подходящо за транспортиране място на дърва за огрев  от горските 

територии–собственост на община Маджарово „ Джемко – 03” ЕООД, 

срок за изпълнение – 30.10.2019 г. 

 

III. Настоящата заповед да се съобщи  на определения изпълнител по 

реда на чл.61 от АПК в  тридневен срок и да се публикува по реда на  

чл.23, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за 

ползване на дървесина и недървесни горски продукти. 

 

IV.  След изтичане на срока за обжалване по реда на АПК определеният 

за изпълнител е необходимо в 5-дневен срок да подпише договор за 

изпълнение с община Маджарово. При подписване на договора е 



необходимо да бъде внесена гаранцията за изпълнение в размер на 5% от 

стойността на договора – 1645 лв.  и да бъдат представени : 

1. Удостоверение от органите на НАП, че кандидатът няма парични 

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган и към община Маджарово. 

2. Свидетелство за съдимост на управителя на „Джемко – 03” ЕООД. 

3. Документи, доказващи обстоятелствата за техническите и 

квалификационни изисквания за извършване на дейностите. 

 

 

 

 

                                      Кмет на община Маджарово:   /п/ 

                                                                                   /М.Армутлиев/ 


