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ЗАПОВЕД  

№ 615/ 02.07.2015 г. 

 

За определяне на купувач след проведен търг с явно наддаване за продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен, открит със Заповед № 558 от 

17.06.2015 г. на кмета на Община Златарица  

 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 1, т.1  от НУРВИДГТДОСПДНГП и 

отразени резултати в Протокол на комисия, назначена със Заповед № 613 / 02.07.2015 г. на 

Кмета на Община Златарица  за провеждането на търг с явно наддаване за продажба на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен, открит със Заповед № 558 от 17.06.2015 г. 

на кмета на Община Златарица 

 

НАРЕЖДАМ : 

 
1.  ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „ЮКОС - С” ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Полтава“  

№33,вх.З,ап.9,ет.5 за купувач на прогнозни количества стояща дървесина на корен, 

добивани от - Обект № 1 отдел 17, подотдел „А” - в землището на с. Сливовица, за сумата 

от 2175 лв. /две хиляди сто седемдесет и пет лева / без ДДС. 

2. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „ЮКОС - С” ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Полтава“  

№33,вх.З,ап.9,ет.5 за купувач на прогнозни количества стояща дървесина на корен, 

добивани от Обект № 2 отдел 17,  подотдел „Г1” и отдел 17, подотдел „К1”  – в землището 

на с. Сливовица  за  сумата от  6819 лв. /шест хиляди осемстотин и деветнадесет лева / без 

ДДС.  

3. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „Кесар“ ЕООД, гр.Стражица, ул: „Кокиче“  №1  за 

купувач на прогнозни количества стояща дървесина на корен, добивани от Обект № 5 отдел 

112,  подотдел „Б” –  в землището на с. Дединци за  сумата от  10 845,00 лв. /десет хиляди 

осемстотин четиридесет и пет лева/ без ДДС. 

4. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата ЕТ „Краси – Мирослав Божидаров” за купувач на 

прогнозни количества стояща дървесина на корен, добивани от Обект № 6 отдел 92,  

подотдел „Т”, отдел 92, подотдел „Ф“ и отдел 115, подотдел „М1“ в землището на Дединци 

за  сумата от  13 483,50 лв. / тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и три лева и 

петдесет стотинки / без ДДС. 

5. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „Енжел и КО“ ООД, гр.Стражица, ул: „Любен 

Каравелов“ № 8 за купувач на прогнозни количества стояща дървесина на корен, добивани 

от Обект № 7 отдел 94,  подотдел „Т” –  в землището на с. Росно  за  сумата от  2 261,39 лв.  

/ две хиляди двеста шестдесет и един лева и тридесет и девет стотинки/ без ДДС. 

6. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата Енжел и КО“ ООД, гр.Стражица, ул: „Любен 

Каравелов“ № 8 за купувач на прогнозни количества стояща дървесина на корен, добивани 

от Обект № 8 отдел 95,  подотдел „Ж” –  в землището на с. Росно за  сумата от  2 396,73 лв. 

/ две хиляди триста деветдесет и шест лева и седемдесет и три стотинки/ без ДДС. 

Настоящата заповед да се изпрати в тридневен срок до всички кандидати в 

процедурата, както и да се публикува на интернет страницата на Община Златарица. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Ленко Арнаудов – Техник горско 

стопанство за изпълнение и на Директорите на дирекции „Обща администрация” и 

„Специализирана администрация” и на Началник отдел „Местни приходи” за сведение.  

 

 

Съгласувал: 

                    /Юлияна Кушева– юрисконсулт на общината/ 

 
ПЕНЧО ЧАНЕВ  

Кмет на Община Златарица 

 


