ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОПРИВЩИЦА”

ЗАПОВЕД
РД № 31
Гр. Копривщица

20.03.2017 година

На основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и нeдървесни горски продукти и протокол
от 16.03.2017 год., на комисия назначена с моя Заповед РД № 24/16.03.2017 год.

I.

К Л А С И Р А М:

Кандидатите в „Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на
корен, находяща се на територията на ОП „Копривщица” – ОГТ – собственост на
община Копривщица” – Обект № 17102, ОГТ, собственост на Община Копривщица,
стопанисвана и управлявана от ОП „Копривщица”, както следва:
1. На първо място: „ДИП Богдан” ЕООД, ЕИК: 131301497, със седалище и
адрес на управление гр. Копривщица, ул. „Георги Бенковски“ №56, представляван
от Павел Банчев Джоголанов, с предложена цена за изпълнение в размер на
50 246,00 лв. (петдесет хиляди, двеста четиридесет и шест лева) без ДДС.
2. На второ място – няма.

II.

О П Р Е Д Е Л Я М:

За купувач на стояща дървесина на корен: „ДИП Богдан” ЕООД, ЕИК:
131301497, със седалище и управление гр. Копривщица, ул. „Георги Бенковски“
№56, представляван от Павел Банчев Джоголанов.

III.

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

1. На основание чл.34 ал.3 от НУРВИДГТ, настоящата заповед подлежи на
предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.
2. В три дневен срок от издаването ù, настоящата заповед да бъде съобщена
на заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс
и публикувана на интернет страницата на ОП „Копривщица”.
3. Изпълнението на т. 2 от раздел III от настоящата заповед възлагам на
Гергана Искренова Вълова – Административен секретар при ОП „Копривщица”.
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