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ЗАПОВЕД
№ 405 /09.06.2022 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 на комисия, назначена със Заповед № 381/07.06.2022 г.
на Кмета на Община Мездра

I.

ОБЯВЯВАМ:

Класирането на кандидатите в проведен търг с явно наддаване за продажба на
стояща дървесина на корен по БДС в отдел 130 подотдел „с1” в имот с идентификатор
№ 72432.51.116 в землището на с. Типченица, на територията на Община Мездра,
обявен със Заповед № 335/20.05.2022 г. на Кмета на Община Мездра, а именно:
на първо място: „Трафик транспорт 1 БГ“ ЕООД, вписано в ТР при АВ към МП
с ЕИК 202675742 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лагера, бл. 60, ап.
27, с управител Цветелина Тодорова с достигната цена 17819,43 лв. /седемнадесет
хиляди осемстотин и деветнадесет лв и четиридесет и три ст./ лева без ДДС.
на второ място: „ДК Кацарски“ ЕООД вписано в ТР при АВ към МП с ЕИК
202675742 със седалище и адрес на управление: с.Ракево община Криводол,област Враца
ул.Цар Симеон 1 №2 , с управител Стефан Кацарски – с потвърдена начална цена в размер
на 17643,00 /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет и три/ лева без ДДС.

II.

ОПРЕДЕЛЯМ:

За КУПУВАЧ: „Трафик транспорт 1 БГ“ ЕООД, вписано в ТР при АВ към МП
с ЕИК 202675742 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лагера, бл. 60, ап.
27, с управител Цветелина Тодорова с достигната цена 17819,43 лв. /седемнадесет
хиляди осемстотин и деветнадесет лв. и четиридесет и три ст./ без ДДС.
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.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаване ѝ чрез Кмета на
Община Мездра пред Административен съд – Враца, по реда на АПК.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Христина Чулева – главен
специалист „ПРОбИ”.
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