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ЗАПОВЕД
№ 515
гр.Брезово, 22.07.2013 год.
На основание чл. 76 ал.1 и чл.85 от Наредба за реда за придобиване , управление и
разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 372/27.06.2013 г. на ОбС
Брезово , определям комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Томов-Зам.кмет на общината
ЧЛЕНОВЕ: 1.адв.Никола Коцелов
2.Донка Калпошанова – старши специалист в „ОА”
и РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:1.Петя Иванова-старши специалиств дирекция „ОА”
2. Ивана Белчева-главен счетоводител в общината
На комисията възлагам да организира и проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО
НАДДАВАНЕ ЗА ползване на маркирана стояща дървесина на корен от общински имоти с
прогнозни количества по вид и категории: едра, средна, дребна и дърва за огрев в землищата на
с.Дрангово и с.Върбен в следните имоти :
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1Ползването на дървесината от различните имоти да се счита като един обект.
2.Началната цена на дървесината по сортимент и дървата за огрев е както следва:
Едра строителна
дървесина
50.00 лв.за пл. куб.м
без ДДС

Средна строителна
дървесина
40.00 лв. за пл.куб.м
без ДДС

Дребна строителна
дървесина
20.00 лв. за пл.куб.м
без ДДС

Дърва за огрев
20.00 лв.за пл.куб.м
без ДДС

3. Начална тръжна цена на обекта – 5900.00 лева без ДДС.
4.Депозит за участие в търга – 200.00 лева без ДДС
5.Гаранция за изпълнението на договора в размер на 10%.от достигнатата цена без ДДС за
ползването на дървесината в обекта.
6.Начин и срок за плащане - Достигнатата на търга цена да се внася в касата на общинска
администрация гр.Брезово след изготвяне на приемно-предавателен протокол в деня на
маркирането и издаването на превозен билет.
7.Условие към участниците - Подписват договор за извършване на услугата.

Тръжните предложения да се разгледат от комисията назначена с настоящата заповед на
16.08.2013 год. /петък/ от 13,30 часа в сградата на Общинска администрация, заседателната зала
ІV етаж.
При неявяване на кандидати на първата дата нов търг при същите условия да се проведе
на 23.08.2013 год. /петък/ от 13,30 часа .
Определям краен срок за подаване на документите за участие в търга – 16,00 часа на
деня предхождащ търга .
Определям място за подаване на документите за участие в търга : деловодството на
общинска администрация Брезово в сградата на общинската администрация.
Закупуването на тръжната документация да става срещу заплащане на 12,00 лева с ДДС
от касата на общинската администрация от 01.08.2012 г. до 16,00 часа на деня предхождаш
търга.
Оглед на имотите –всеки работен ден от 10,00 до 12,00 часа с придружител – кметския
наместник на с.Дрангово и с.Върбен , след предварителна заявка на телефон 03196/2221 за
Дрангово и 03190/2221 за с.Върбен.
С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация, проекто-договора и
тръжните условия.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на комисията и г-жа Донка
Калпошанова-старши специалист в дирекция „Обща администрация” за изготвяне и
публикуване на обява за провеждане на търга, както и изготвяне на тръжната документация.

ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ
Кмет на община Брезово
Изготвил:
Донка Калпошанова
старши специалист в дирекция “ОА”

