ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРЕЗОВО
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
гр. Брезово, п.к. 4160, област Пловдивска
ул. “Георги Димитров” № 25
e-mail: oba_brezovo@abv.bg

тел.03191/30-10, 22-50
факс: 03191/2701;2257

ЗАПОВЕД
№ Г- 549 /29 юли 2013 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 53, ал. 2
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” (обн. вДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.) и
във връзка с утвърден Протокол № 1 от 26.07.2013 г. от работата на
комисията назначена със Заповед № Г-537/26.07.2013г. за провеждане на
търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен,
находяща се в обект № Бр-1301 с подотдели 106 “л2” и 196 “б1”, на
територията на Община Брезово,

ОПРЕДЕЛЯМ:
І. Класиране на кандидатите в проведен търг с тайно надаване за продажба
на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № Бр-1301 с подотдели
106 “л2” и 196 “б1”, на територията на Община Брезово, с общо прогнозно
количество 446 пл. куб. м, с начална цена 19943,00 лв/деветнадесет хиляди
деветстотин четиридесет и три лева/ без ДДС или 23931,60 лв/двадесет и три
хиляди деветстотин тридесет и един лева и шейсет стотинки/ с включен ДДС,
както следва:
1. „ ФАХРИ КАКАСУЛ ”ЕООД , ЕИК 115762840 седалище и адрес на
управление : гр.Асеновград, ул.”Капитан Андреев” № 3 общ.Асеновград,
обл.Пловдив и адрес за кореспонденция : същият, с предложена цена за
обекта 19 950.00 лв. / деветнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева/ без
ДДС
2. Отстранени кандидати – няма поради липса на други участници
ІІ. Определям за купувач на стояща дървесина на корен, находяща се в
обект № Бр-1301 с подотдели 106 “л2” и 196 “б1”, на територията на Община
Брезово, с общо прогнозно количество 446 пл. куб. м, с предложена цена
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19 950.00 лв. / деветнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева/ без ДДС или
23940,00 лв/двадесет и три хиляди деветстотин и четиридесет лева / с включен
ДДС, кандидата „ФАХРИ КАКАСУЛ” ООД, ЕИК – 115768240, със седалище и
адрес на управление : гр.Асеновград, ул.”Капитан Андреев” № 3
общ.Асеновград, обл. Пловдив и адрес за кореспонденция: същият , вписано в
Търговския регистър при Агенцията по вписванията гр. Пловдив съгласно
удостоверение № 20130625123929/25.06.2013 г., представлявано ФАХРИ
ДЖЕМАЛ КАКАСУЛ, ЕГН-6306014488 с постоянен адрес : гр.Асеновград,
ул.”Капитан Андреев” № 3 общ.Асеновград, обл.Пловдив , в качеството му на
Управител и едноличен собственик.
ІІІ. На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата и чл. 60, ал. 1 от АПК и
Заявление вх. № 94-00-1641/26.07.2013 г. от представителя на купувача,
РАЗПОРЕЖДАМ да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящата
заповед.
Разпореждането за предварително изпълнение на основание на чл. 60,
ал. 1 от АПК е поради съществуваща опасност сериозно да се затрудни
изпълнението на заложените разчети за изпълнение на Годишния план и
финансовите разчети.
Разпореждането относно допуснатото предварително изпълнение,
подлежи на обжалване чрез Община Брезово пред Административен съд-гр.
Пловдив.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от
съобщаването и по съдебен ред чрез Община Брезово пред Административен
съд-гр. Пловдив.
ІV. При подписване на договора кандидата представя документ за
внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на
997.50 /
деветстотин деветдесет и седем лева и петдесет стотинки /лв. Не се внася
ДДС
На основание чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 53, ал. 2 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” (обн. вДВ, бр. 96 от 06.12.2011г.)
настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на
чл. 61 от АПК и да бъде публикувана на интернет страницата на Община
Брезово.

инж. РАДНЬО МАНОЛОВ
Кмет на Община Брезово
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