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 З А П О В Е Д 

 

№ 902/08.11.2021 г.  

 

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

във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредба 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 /Наредбата/ и въз основа на утвърден протокол № 1 от 05.11.2021г. за работата на 

комисия назначена със Заповед № 892/05.11.2021 г. на Кмета на Община Мездра по провеждането на търг 

с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в ОБЕКТ № 1 отдел 125 подотдел „е” 

, в имот с идентификатор № 72432.108.233 в землището на с. Типченица, на територията на Община 

Мездра, обявен със Заповед № 814/21.10.2021 г. на Кмета на Община Мездра 

 

I. НАРЕЖДАМ: 

 

 Обявявам класирането на участника в проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен по БДС в ОБЕКТ № 1 отдел 125 подотдел „е” , в имот с идентификатор № 

72432.108.233 в землището на с. Типченица, на територията на Община Мездра, обявен със Заповед 

№ 814/21.10.2021 г. на Кмета на Община Мездра, а именно: 

На първо място: „МАРАНДИ ГРУП“ ЕООД, вписано в ТР при АВ към МП с ЕИК 202737941 със 

седалище и адрес на управление: гр. Враца, общ. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 22, вх. Д, ап. 97 

представлявано от управителя Р***** П***** Трифонов с достигната цена 27697,00 /двадесет  и седем 

хиляди шестстотин и деветдесет и седем/ лева без ДДС. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ: 
  

  ЗА КУПУВАЧ: „МАРАНДИ ГРУП“ ЕООД, вписано в ТР при АВ към МП с ЕИК 202737941 

със седалище и адрес на управление: гр. Враца, общ. Враца, ж.к. „Дъбника“, бл. 22, вх. Д, ап. 97 

представлявано от управителя Р***** П***** Трифонов с достигната цена 27697,00 /двадесет  и седем 

хиляди шестстотин и деветдесет и седем/ лева без ДДС. 
 

На основание чл. 62, ал. 2 от Наредба 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, настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 

61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и да се публикува на интернет страницата на Община 

Мездра, раздел „Обяви“ и раздел „Общинска собственост“. 

    

В срок от 7 /седем/ дни след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор с 

кандидата определен за купувач на първо място, след представяне на документ за внесена гаранция за 

изпълнение в размер на 10% /десет процента/ от достигнатата цена без ДДС по банков път, по банкова 

сметка на Община Мездра: IBAN: BG82STSA93003325414500, BIC: STSABGSF, Банка ДСК, клон Мездра, 

или учредена банкова гаранция в полза на Общината със срок на валидност до 31.01.2023 г. 

Заповедта да бъде съобщена в тридневен срок на всички заинтересовани лица по реда на чл. 61 

от АПК, както и да бъде обявена на интернет страницата на Община Мездра. Екземпляр от заповедта да 

се постави на информационното табло в сградата на общината. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта, чрез Кмета на 

Община Мездра пред Административен съд – Враца, по реда на АПК.  

 ИВАНАСПАРУХОВ 
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