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З А П О В Е Д
№5
Елин Пелин 08.10.2012 г
Като взех предвид следното:
При изготвянето на конкурсната документация за участие в открит конкурс
за избор на изпълнител за дейността по чл.10, ал.1 , т.18 от Наредбата по
чл.95 ал.1 от ЗГ – маркиране на насаждения и дървета за сеч в Обект 1201,
отдели 512 б и 514 в, намиращи се в землището на Долни Лозен е ползвана
информация, предоставена от ДГС гр.София касаеща таксационното
описание и картен материал за отдел 512 б. В предоставените материали
същият отдел е посочен като общинска собственост.
При налагане на актуални скици, издадени от Агенцията по ГКК и карта
от действащия ЛУП на ДГС София се установи, че отдел 512 б попада извън
границите на общински имот № 44063.6219.565 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46 / 18.08.2011 г. на
Изпълнителния директор на АГКК (идентичен с имот № 000216 по одобрена
КВС на землище Долни Лозен).
На основание чл.15 ал.3 във връзка с 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 недървестни
горски продукти (Наредба по чл.95, ал.1 от ЗГ) и предвид гореизложеното .
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Прекратявам процедура открит конкурс за избор на изпълнител за
дейността по чл.10 ал.1 т.18 от Наредбата по чл.95 ал.1 от ЗГ –
маркиране на насаждения и дървета за сеч в Обект № 1201, отдели
512 б и 514 в , открита със Заповед № 4 /01.10.2012 г.
2. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица чрез
публикуване на интернет страницата на Общински гори- Елин Пелин
ЕООД и да се постави на място за обяви в сградата на Дружеството.

УПРАВИТЕЛ:
/инж.П. Панайотов/

