
 

               ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ  ОБЛАСТ ВИДИН 

              с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс:09327/2402 

                e-mail:ob_chuprene@abv.bg   http://chuprene.com 

 

                                   З А П О В Е Д     
             №  325      

                     25.08.2022 год  с.Чупрене 

 
На основание чл.62,ал.1,чл. 44, ал.2 от ЗМСМА 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 /НУРВИДГТ/- /обн.ДВ бр.55 от 

07.07.2017г.,изм. и доп. ДВ бр.26 от 29.03.2019г./,§67 от ПЗР на НУРВИДГТ,чл.59 от АПК и 

Протокол от 23.08.2022г. на Комисията, назначена със Заповед №316  от 23.08.2022г. на Кмета 

на Община Чупрене, 

                                                           ОБЯВЯВАМ : 
 

I. Класирането по проведения търг с явно наддаване за определяне на КУПУВАЧ и  сключване 

на договор за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект 

№2/22,отдел 77 подотдел „г“ и “д”  в ОГТ в териториалния обхват на с.Горни  Лом,открит със 

Заповед №282 от 01.08.2022 г.на Кмета на Община Чупрене: 

 

II. На първо място класирам: „Арсов 90” ЕООД, ЕИК 111583719   ,със седалище и адрес на 

управление : с. Митровци, ул.“Първа“ №2,с управител Иван Божидаров Орлов,   с достигната 

на търга цена от 174 992,00/сто седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и два / лева 

без ДДС или 209 990,4 /двеста и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева и четиридесет 

стотинки / с  включено ДДС и други условия съгласно проекто-договора ,вкл.гаранция за   

изпълнение на договора в размер на 17499,20 лева. 

                  На второ място класирам: 

„ДИРАДА 2011“ ЕООД, ЕИК 201779987, със седалище и адрес на управление : с.Бързия 

ул.“Кирил и Методи“ №15, с управител Иван Костадинов Гъргов, с достигната на търга цена от 

169895,00/сто шестдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и пет / лева без ДДС. 

                 Няма отстранени участници от участие в процедурата. 

III. Със спечелилия търга участник „Арсов 90” ЕООД, Кмета на Община Чупрене да 

        сключи договор при спазване изискванията на ЗЗД,чл.35 и чл.73 от НУРВИДГТ 

        и тръжните условия. 

IV.  На основание чл.70,ал.1 във връзка с чл.9б,ал.5 от НУРВИДГТ и чл.61 от АПК, 

        Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни 

        лица,както и на всички участници в процедурата-чрез публикуването й на  

        интернет страницата на Община Чупрене. 

V.   Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административния съд-Видин 

       по реда на АПК в 14-дневен срок от публикуването й на интернет страницата на 

       Община Чупрене. 

VI.  Копие от заповедта да се връчи на класираните за сведение и изпълнение 

 

                                                                                                                      Анжело Добричов: 
                                                                                                                        Кмет на Община Чупрене 
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