ОБЩИНА ТРОЯН
ЗАПОВЕД

№ ...... .........................
гр. Троян
.......2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, 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, Заповеди №524/15.05.2019 г. и №615/05.06.2019 г.
на Кмета на Община Троян и протокол от проведен на 06.06.2019 г., търг с явно наддаване за
продажба на стояща дървесина на корен за обект №1908, представляващ поземлени имоти с
идентификатори: 72309.202.1, попадащ в отдел/подотдел 553/“в“, в местността „Текеникя“,
72309.203.1 и 72309.204.1 в местността „Рунковото“, попадащи в отдел/подотдел 553/“г“ и
553/“б1“ по кадастралната карта на с. Терзийско, в териториалния обхват на дейност на СЗДПТП “Държавно горско стопанство Троян”.
ОПРЕДЕЛЯМ,
”ЙОМА ТУЗ” ЕООД, ЕИК 200198452, със седалище и адрес на управление: обл.
Ловеч, общ. Троян, с. Гумощник, ул. “Чакърска” №110, с управител М атей ................Матев, за
спечелило публичния търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за
обект №1908, представляващ поземлени имоти с идентификатори: 72309.202.1, попадащ в
отдел/подотдел 553/“в“, в местността „Текеникя“, 72309.203.1 и 72309.204.1 в местността
„Рунковото“, попадащи в отдел/подотдел 553/“г“ и 553/“б1“ по кадастралната карта на с.
Терзийско, в териториалния обхват на дейност на СЗДП-ТП “Държавно горско стопанство
Троян”, при достигната цена на търга общо в размер на 69071.00 лв. (шестдесет и девет
хиляди седемдесет и един лева и нула нула стотинки), без включен ДДС.
На второ място класирам: „БУЛОН“ ЕООД, ЕИК 202527156, със седалище и адрес на
управление: обл. Ловеч, общ. Троян, с Калейца, ул. „Христо Ботев“ №124, с управител
Станислав ................. Лифтов, представлявано от Софка ................. Лифтова с пълномощно с
per. №2596/04.06.2019 г.
В срок 28 (двадесет и осем) дни от датата на настоящата заповед легитимен
представител на ”ЙОМА ТУЗ” ЕООД, ЕИК 200198452, да се яви в Община Троян, за
сключване на договор.
Настоящата заповед да се връчи на ”ЙОМА ТУЗ” ЕООД и специалисти “Гори” - за
сведение и изпълнение, на директор дирекция “Общинска собственост и икономика” - за
контрол и да се публикува на интернет страницата на Община Троян.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Ловешки административен съд по
реда на Админстративнопроцесуалния кодекс, в четиринадесет дневен срок от датата на
съобщаването й на заинтересованото лице.
ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

/П/

Информацията е заличена на основание чл. 6, т. 1, б. „д“, предл. второ на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение
на такива данни.

