
 

     ОБ Щ ИНА  Е Л ХОВ О  

 

гр. Елхово, ул. „Търговска” № 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; 

 e-mail: obshtina@elhovo.bg; kmet@elhovo.bg; www.elhovo.bg  

 

 

З А П О В Е Д 

 
№РД - 382 / 14.06.2022 г. 

 
за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открит конкурс 

за добив на дървесина, включена в годишния план за ползване за 2022 г. в 

териториалния обхват на община Елхово, проведен по реда на чл. 10 ал.1 т.1, чл. 12, 

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 и съгласно заповед РД - 311 от 19.05.2022 

г. и заповед РД – 336 от 27.05.2022 г. на кмета на община Елхово 

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

администрация и 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 и отразени резултати в утвърден 

протокол от 13.06.2022 г. на комисия, назначена със Заповед № РД- 378/13.06.2022 г. на 

Кмета на община Елхово за разглеждане, оценяване и класиране на участниците  в 

провеждане на открит конкурс за добив на дървесина, включена в годишния план за 

ползване за 2022 г.  в териториалния обхват на община Елхово, открит със Заповед  РД -

311 от 19.05.2022 г. , изменена със заповед РД – 336 от 27.05.2022 г. 

 

О Б Я В Я В А М: 

 
Класирането на  участниците, съобразно заложения  критерий „Най-ниска цена”, 

както следва: 

 Първо място: “Тунджалес”ЕООД гр. Елхово,  ул. „Сакар планина“  № 7 с 

предложена цена, както следва: 

 -12,50 лв. (дванадесет  лева и петдесет стотинки ) без ДДС за 1 пр. куб.м. за 

сеч на дърва за огрев за извършване на поръчката при краен срок на изпълнение 

31.12.2022 г. 

 -25 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС за 1 пл. куб.м за сеч на иглолистна 

дървесина за извършване на поръчката при краен срок на изпълнение 31.12.2022 г. 

 Предлагана Обща стойност на обекта в размер на 69 875 лв. без ДДС. 

 Срок на валидност на офертата е 60 дни. 

С оглед на горепосоченото класиране, 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М : 

 
За  изпълнител  на дейностите по добив на дървесина от горските територии-

собственост на община Елхово и включени в годишния план за ползване за 2022 г. в 

териториалния обхват на община Елхово, след проведения открит конкурс  участникът 

“Тунджалес”ЕООД, ЕИК 128561620, със седалище и адрес на управление, гр. 

Елхово  ул. Сакар планина № 7. 
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Заповедта да бъде съобщена в тридневен срок на всички заинтересовани лица по 

реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс и да бъде обявена на интернет 

страницата на община Елхово. 

Заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от  заинтересовани лица по 

реда на АПК. 

За условията и задълженията на страните относно изпълнението на заповедта, да 

се сключи писмен договор на основание чл.35, ал.1 в срока определен в чл.35, ал.3 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. 

 

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 

 

 

 

 
 


