ОБЩИНАТРЪН
2460 гр. Трън, пл. “Вл.Тричков” 1, тел.: 07731/ 9601; факс: 077787315
e-mail:obshtina_tran@mail.bg , www.tran.bg

З

А П

О

В

Е Д

№ РД-05-133/16.03.2018г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.6 от Закона за общинската
собственост, чл.62, ал.1 т.1 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 от тях и във връзка с протокол на
комисията назначена със Заповед № РД-05-128/15.03.2018г. на Кмета на Община Трън
за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща маркирана на корен
дървесина в района на Община Трън от 15.03.2018г.

ОБЯВЯВАМ:
I. Класиране на кандидатите в проведения търг за Обект „ЕРУЛ-1804”, отделподотдел/горски имоти кад.№ 349-а/000477,000462,000471 землище с.Ерул; 349б/000467, 350-е/000463, 350-з/000476 землище с.Велиново; 350-д/045002, 350-и/045003
землище с.Милкьовци общ. Трън, Общинска горска територия, общ. Трън, Общинска
горска територия съобразно заложения критерий за оценка „ най-висока предложена
цена“ както следва:
1. На първо място кандидата „ЛЕС АГРО ИНВЕСТ“ ЕООД – гр.Трън, ул.“Георги
Димитров“ №2 ЕИК 204252075 с предложена цена за обекта 32679,90 лв. / тридесет и
две хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и 0,90 ст./ без ДДС.
2. На второ място кандидата „ВДК - 1“ ЕООД – с. Яна, Столична община, ул.“Стара
планина“ №28 ЕИК 130048646 с предложена цена за обекта 31689,60 лв./ тридесет и
една хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и 0,60 ст./ без ДДС.
II. Определям за купувач на стояща дървесина на корен в обект „ЕРУЛ-1804”,
отдел-подотдел/горски имоти кад.№ 349-а/000477,000462,000471 землище с.Ерул; 349б/000467, 350-е/000463, 350-з/000476 землище с.Велиново; 350-д/045002, 350-и/045003
землище с.Милкьовци общ. Трън, Общинска горска територия кандидата „ЛЕС АГРО
ИНВЕСТ“ ЕООД – гр.Трън, ул.“Георги Димитров“ №2 ЕИК 204252075 с предложена
цена за обекта 32679,90 лв. / тридесет и две хиляди шестстотин седемдесет и девет
лева и 0,90 ст./ без ДДС.
Плащането на цената да се извърши като спечелилият кандидат заплаща 100% от
достигнатата стойност на обекта, а именно 32679,90 лв. / тридесет и две хиляди
шестстотин седемдесет и девет лева и 0,90 ст./ без ДДС в деня на сключване на
договора.Ако след изчерпване на стойността на обекта в тях има неусвоена дървесина
същата се заплаща от КУПУВАЧА за всяко превозно средство поотделно след
предварителна заявка и заплащане на количествата заявена дървесина.
Спечелилият кандидат заплаща действително добитата при сечта и извоза дървесина
по категории и сортименти с изравнителна вноска.
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Плащането се осъществява по цени за категория лежаща дървесина, категоризирана от
упълномощеното лице в превозния билет до изчерпване на цялото количество
маркирана дървесина.
Плащането се извършва по банкова сметка на ОП „Трънска гора” гр.Трън: Банка
ДСК ЕАД клон Трън; IBAN: BG64STSA93003108151508; BIC: STSABGSF
2. Заповедта да бъде съобщена в тридневен срок на всички заинтересовани лица
по реда на чл.61 от АПК, както и обявена на интернет страницата на Община Трън.
3. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването и чрез
община Трън пред Административен съд –Перник.

Настоящата заповед да се доведе за сведение и изпълнение.
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