РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД
№ РД-14-21
гр. Плевен,

17.06.2019г.

На основание чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС и чл.1, ал.2 и чл.18 и сл. от Наредба № 7 на
Министъра на финансите от 14.11.1997 год. за условията и реда на продажба на движими
вещи – частна държавна собственост, както и предвид резултатите от търг с явно наддаване
отразени в Протокол от 17.06.2019г. на назначената комисия
НАРЕЖДАМ :
1. Определям за спечелил търг с явно наддаване участникът „МХ-Фреш“ ЕООД,
предложил цена от 328,25лв/тон.
2. Да се сключи договор с определеният участник за извършване на дейността по
изкупуване на металните отпадъци.
3. На участникът, който не е спечелил търга с явно наддаване да се възстанови
внесеният депозит за участие.
4. Определям лица, поне едно от които да присъства на претеглянето и
остойностяването на всяка отделна партида отпадъци, според индивидуалната им
ангажираност и възможности, както следва:
4.1.
Пламен Топалски – ст.юрисконсулт в Д-я АКРРДС;
4.2.
Надежда Борисова ст.юрисконсулт в Д-я АКРРДС;
4.3.
инж. Александър Йотков – инж. ВиК към АВиК и ОА-Плевен;
4.4.
Теодора Тотова – главен експерт в Д-я АПОФУС;
4.5.
Евгени Петков – Главен експерт в Д-я АПОФУС.
5. Предвид особената важност на изпълняваният проект по реконструкцията на
пречиствателната станция, част от проекта за интегриран воден цикъл, финансиран по
оперативна програма „Околна среда“, и опасността от забавяния при изпълнение на
предвидените СМР, на основание чл.60, ал.1 от АПК, придавам предварително изпълнение
на настоящата заповед.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главения секретар на ОА-Плевен.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок пред Административен съд –
Плевен. Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен
срок пред Административен съд – Плевен, чрез областния управител на област Плевен.
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