
 

  

О Б Щ И Н А     Г О Р Н А     О Р Я Х О В И Ц А 

 
 

З  А  П  О  В  Е  Д  

№ 3886 

Горна Оряховица,  20.12.2021г. 

  

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

администрация и чл. 62, ал.1, т.1 и ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с 

утвърден Протокол от 15.12.2021г. от работата на комисия назначена със Заповед № 

3590/01.12.2021г. на Кмета на Община Горна Оряховица за провеждане на  публичен 

търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и 

сортименти за поземлен имот с идентификатор  17124.76.15 /отдел 226 – щ1/ в 

землището на с. Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица. 

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М: 

 

 

 „КиД Г.О. Груп” ООД, ЕИК 200105042 със седалище и адрес на управление гр. 

Долна Оряховица, община Горна Оряховица, ул. „Александър Стамболийски” № 7 с 

управител Анелина Илиева Бакалова за спечелил търга с явно наддаване със сума в 

размер на 14363,40 лв. /Словом: четиринадесет хиляди триста шестдесет и три лева и 

четиридесет стотинки/ без ДДС или 17236,08 лв. /Словом: седемнадесет хиляди двеста 

тридесет и шест лева и осем стотинки/ с ДДС.  

 

         Сумата следва да се внесе по сметка на Община Горна Оряховица по  IBAN 

BG45FINV91508416803776, BIC: FINVBGSF,  код за плащане 44 70 00  в  “Първа 

Инвестиционна Банка”.  

 

         Преди сключване на договора, КУПУВАЧЪТ е длъжен да внесе 50 % от цената в 

размер на 8618,04 лв. /Словом: осем хиляди шестстотин и осемнадесет лева и четири 

стотинки/ с ДДС по сметка на Община Горна Оряховица по  IBAN 

BG45FINV91508416803776, BIC: FINVBGSF,  код за плащане 44 70 00  в  “Първа 

Инвестиционна Банка” и  да сключи договор за продажба. 

 

При сключване на договора, купувачът дължи 10 % гаранция за изпълнение в 

размер на 1723,61 лв. /Словом: хиляда седемстотин двадесет и три лева и шестдесет и 

една стотинки/. За участие в тръжната процедура купувачът е внесъл 5% гаранция за 

участие в размер на 718,00 лв. /Словом: седемстотин и осемнадесет лева/. На основание 

чл. 9а, ал. 8 от НУРВИДГТДОСПДНГП внесената гаранция за участие служи за 

частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. 

Купувачът следва да доплати за гаранция за изпълнение сума в размер на 1005,61 лв.  

/Словом: хиляда и пет лева и шестдесет и една стотинки/ по сметка  на Община Горна 

Оряховица: IBAN BG04FINV91503316803795, BIC: FINVBGSF в  “Първа 



Инвестиционна Банка”. 

 Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл. 61 от АПК. Заповедта се 

публикува и на интернет страницата на Община Горна Оряховица. 

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
инж. Добромир Добрев 
Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

 

 


