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ЗАПОВЕД 

№ РД - 244 от 18.06.2020 г.  

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

администрация, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 

ползване на дървесина и недървесни горски продукти и резултатите от проведения на 

17.06.2020 г., търг с явно наддаване, отразен в утвърден на 17.06.2020 г. протокол на 

комисия, назначена със Заповед № РД – 241/17.06.2020 г. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. За класиране на първо място и купувач „Герман и Синове“ ЕООД с ЕИК 205256824, 

с адрес на управление: гр. Нови пазар, област Шумен, ул. „*******“ № ***, ет. **, 

представлявано от П* Г* В* на стояща дървесина на корен в имоти с номера: 000125, 000126, 

000127, 000129, 000234, 000561, 000237, 000261, 000233, 000230, 000225, 000228, 000210 и 

000555 в землището на село Крива река, село Хърсово, отдел /2/, подотдел път и подотдел 

дере /УПИ I, кв. 14/, подотдел спирка, парк /УПИ VI – XVII, кв. 13/; с. Крива река, отдел 2, 

подотдел 2, подотдел път, при цена 34 925.91 лв. /тридесет и четири хиляди деветстотин 

двадесет и пет лева и 91 ст./ без ДДС или 41911.10 лв. с ДДС. 

2. „Герман и Синове“ ЕООД с ЕИК 205256824, с адрес на управление: гр. Нови пазар, 

област Шумен, ул. „******“ № ****, ет. ***, представлявано от П* Г* В*, следва да внесе 

авансово преди сключване на договора сумата от 34 925.91 лв. /тридесет и четири 

хиляди деветстотин двадесет и пет лева и 91 ст./ без ДДС или 41911.10 лв. с ДДС по 

следната банкова сметка IBAN: BG 42 DEMI 9240 8400 0386 85, BIC: DEMIBGSF, вид 

плащане – 447000, при Търговска банка „Д“ ИРМ Никола Козлево след изтичане на 

срока на обжалване на заповедта в 7 – дневен срок. 

3. Със спечелилия процедурата участник да се сключи договор след представяне на 

документ за извършено плащане и при спазване на изискванията на Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти. 

4. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок по реда на АПК. 

5. На основание чл. 61 от АПК да се сведе до заинтересованите длъжностни лица, и 

всички участници в процедурата за сведение и изпълнение, включително и чрез 

публикуването й на интернет страницата на община Никола Козлево. 

 Препис от настоящата Заповед да се връчи на заинтересованите длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

Ешреф Реджеб _______П______ 

Кмет на община Никола Козлево 

 

НК/СА 
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