
 

 

 

 

З А П О В Е Д  

№ СА- 02- 03- 561/05.07.2013 г. 

гр.Полски Тръмбеш  
 

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

във връзка с чл.62, 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 недървесни горски продукти и протокол от 04.07.2013 г. на Комисия назначена със Заповед № 
СА-02-03-547/03.07.2013 г. за проведен публичен търг с явно наддаване за определяне на купувач 

на стояща дървесина на корен в Обект №4, подотдели: 567е, 567ж, 568д и 568е землище на 

с.Орловец, общ.Полски Тръмбеш. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М  : 
 

 „ЕЛИТ КОМЕРС”ЕООД, ЕИК 104624158, със седалище и адрес на управление: Област 

Велико Търново, общ.Свищов, гр.Свищов, ул.„Патриарх Евтимий” №66, представлявано от 

Управителя Ренета Димитрова Блажева, за КУПУВАЧ  на стояща дървесина на корен в Обект 

№4, подотдели: 567е, 567ж, 568д и 568е, землище на с.Орловец, общ.Полски Тръмбеш. 
Дължимата цена за стояща дървесина на корен в Обект №4, подотдели: 567е, 567ж, 568д и 

568е, землище на с.Орловец, общ.Полски Тръмбеш е в размер на 42 077.64 лева (Четиридесет и 

две хиляди седемдесет и седем лева, шестдесет и четири стотинки) без ДДС, достигната при 

проведеният публичен търг с явно наддаване.  

Дължимото ДДС е в размер на 8 415.53 лева (Осем хиляди четиристотин и петнадесет 
лева, петдесет и три стотинки). 

Цената и дължимото ДДС, се заплащат преди издаване на позволителното за сеч за 

съответният подотдел, разпределена като следва: 

 

отдел цена 

в лева 

ДДС 

в лева 

стойност 

в лева 

567 „е” 21 432.52 4 286.50 25 719.02 

567 „ж” 9 260.84 1 852.17 11 113.01 

568 „д” 8 371.84 1 674.37 10 046.21 

568 „е” 3 012.44 602.49 3 614.93 

Общо 42 077.64 8 415.53 50 493.17 

 

Преди издаване на позволителното за сеч за съответният подотдел, купувача заплаща 100 

% от цената за съответният подотдел с начислен ДДС по банкова сметка на Община  Полски 
Тръмбеш - BG62UNCR 7527 844 28800 00; ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 40 00; УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, 

BIC: UNCRBGSF. 

Разликата от предвидените в позволителното за сеч за добиване количества дървесина, се 

удостоверява след приключване на последния подотдел и освидетелстване на сечищата, ако е 



 

добита повече дървесина, разликата се доплаща.  

В едноседмичен срок от влизане в сила на настоящата заповед „ЕЛИТ КОМЕРС”ЕООД се 

задължава да подпише договор за покупко-продажба на стояща дървесина на корен в Обект №4, 

подотдели: 567е, 567ж, 568д и 568е, землище на с.Орловец, общ.Полски Тръмбеш, като 

представи следните документи: 1.Удостоверение от органите на НАП, че кандидатът няма 
парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на държавен компетентен 

орган, издадено не по-рано от един месец преди крайния срок за сключване на договора. 

2.Удостоверение от органите на Община Полски Тръмбеш, че кандидатът няма парични 

задължения към Община Полски Тръмбеш, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

издадено не по-рано от един месец преди крайния срок за сключване на договора. 3.Свидетелство 
за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца. 

4.Документ за внесена в полза на продавача гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията  за 

изпълнение на договора е в размер на 2524.66 лева (Две хиляди петстотин двадесет и четири лева 

и шестдесет и шест стотинки), която се внася по набирателна сметка на Община Полски 

Тръмбеш при Банка ЦКБ АД клон Велико Търново – IBAN BG08 CECB 9790 3310 2233 00, BIC 
на ЦКБ АД: CECB BGSF или касово в информационен център за обслужване на граждани. След 

внасяне на гаранцията за изпълнение на договора за покупко-продажба, се освобождава 

гаранцията за участие в търга на „ЕЛИТ КОМЕРС”ЕООД. 

 Ако „ЕЛИТ КОМЕРС”ЕООД не се яви в указаният срок за подписване на договор, се 

счита, че се е отказал от сключване на договор за покупко-продажба на стояща дървесина на 
корен в Обект №4, подотдели: 567е, 567ж, 568д и 568е, землище на с.Орловец, общ.Полски 

Тръмбеш. След изтичане срока за подписване на договора за покупко-продажба, гаранцията за 

участие на класираният купувач, да се прехвърли в полза на общинския бюджет.  

Приемането и предаването на сечището, да се извърши по съответният ред. 

На второ място класирам ЕТ”МАРКЕТ-Стефана Радева”, ЕИК 200374039, със седалище и 
адрес на управление обл.Велико Търново, общ.Велико Търново, гр.Велико Търново, ул.”Райна 

Княгиня” №9, вх.А, ет.6, представлявана от Стефана Радева Илиева, с предложена цена в размер 

на 41 083.68 лева (Четиридесет и една хиляди осемдесет и три лева, шестдесет и осем стотинки) 

без ДДС. 

Гаранцията за участие в търга на ЕТ ”Калия-Любомир Маринов” – ЕИК 104041967, да се 
освободи в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на настоящата заповед, а 

гаранцията за участие в търга на ЕТ”МАРКЕТ-Стефана Радева” - ЕИК 200374039 след 

сключването на договора за покупко-продажба с „ЕЛИТ КОМЕРС”ЕООД. 

Препис от влязлата в сила заповед да се връчи на „ЕЛИТ КОМЕРС”ЕООД, отдели 

„Общинска собственост” и „Счетоводство”, за сведение и изпълнение.    
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Николай Георгиев Буюклиев – Началник 

отдел „Общинска собственост”. 

Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Полски Тръмбеш, 

информационното табло в сградата на Община Полски Тръмбеш и подлежи на обжалване по реда 

на АПК.  
 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ     /п/ 



 

Кмет на Община Полски Тръмбеш 


