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ЗАПОВЕД  

№  929 / 21.09.2017 г. 

 

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

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

750 от 05.09.2017 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 № 926 / 21.09.2017 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 № 750 от 05.09.2017 г. на кмета 

на Община Златарица 

 

НАРЕЖДАМ : 

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „Енжел и КО“ ООД, гр. Стражица, ул. 

Любен Каравелов № 8 за купувач на прогнозни количества стояща дървесина на 

корен, добивани от Обект №1 отдел 11, подотдел „Г”- в землище с. Горско Ново 

село, отдел 108, подотдел „Б“ - в землището на с. Дединци за  сумата 10 963,00 

лв. /десет хиляди деветстотин  шестдесет и три лева /  без ДДС.  

2. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „Енжел и КО“ ООД, гр. Стражица, ул. 

Любен Каравелов № 8 за купувач на прогнозни количества стояща дървесина на 

корен, добивани от Обект № 2 отдел 117,  подотдел „Е” и отдел 117, подотдел 

„М” – в землището на с. Дединци за  сумата 3 240,00 лв. /три хиляди двеста и 

четеридесет лева/    без ДДС 

3. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „Енжел и КО“ ООД, гр. Стражица, ул. 

Любен Каравелов № 8 за купувач на прогнозни количества стояща дървесина на 

корен, добивани от Обект № 3 отдел 123,  подотдел „И1” – в землището на гр. 

Златарица за  сумата 8 410,00 лв. /осем хиляди четиристотин и десет лева/  без 

ДДС.  

4. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „ЛЕСТРЕЙД М“ ЕООД, гр. Антоново, ул. 

„Тузлужки герой“ № 53, ет. 3, офис 3 за купувач на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен, добивани от Обект № 4 отдел 140,  подотдел „Е” – в 

землището на с. Дединци за  сумата 9 220,00 лв. /девет хиляди двеста и двадесет 

лева/  без ДДС.  

5. ОПРЕДЕЛЯМ кандидата „ЛЕСТРЕЙД М“ ЕООД, гр. Антоново, ул. 

„Тузлужки герой“ № 53, ет. 3, офис 3 за купувач на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен, добивани от Обект № 5 отдел 140,  подотдел „И” – в 

землището на с. Дединци за  сумата 18 160,00 лв. /осемнадесет хиляди сто и 

шестдесет лева/ без ДДС.  

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

процедурата, както и 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 
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администрация” и „Специализирана администрация” и на Началник отдел 

„Местни приходи” за сведение.  

 

 

Съгласувал: 

 /Михаела Атанасова – юрисконсулт към Дирекция СА/ 

 

 

 

 

ПЕНЧО ЧАНЕВ  

Кмет на Община Златарица 
 


