ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БРЕЗОВО, ОБЛАС ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД
№ 748
06.11.2017 г., гр.Брезово
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 03.11.2017 г. от работата на комисията
назначена със Заповед № Г-745/03.11.2017 г. на кмета на Община Брезово за провеждане на търг с
тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в обект № Бр-1705 – –
широколистна дървесина с отдел и подотдели 190 „ж” и „е1”, 38 „ж” и „ш”, 3 „щ” и 6 „т”,171
„а”и „о”, 172 „л” , 174 „л” и 43 „е” на територията на община Брезово.
О Б Я В Я В А М:
І. Класиране на кандидатите в проведен търг с тайно надаване за продажба на стояща
дървесина на корен, находяща се в в обект № Бр-1705 – – широколистна дървесина с отдел и
подотдели 190 „ж” и „е1”, 38 „ж” и „ш”, 3 „щ” и 6 „т”,171 „а”и „о”, 172 „л” , 174 „л” и 43 „е”
на територията на община Брезово, обл.Пловдив с начална цена 11 160,00 / единадесет хиляди сто и
шейсет лева / без ДДС.
1.ЕТ „СТЕФАН ГАНЧЕВ” , седалище и адрес на управление : с.Бегунци, ул.” 4-та”
№11,обл.Пловдив с ЕИК 115274524, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията,
представлявано от Стефан Ганчев Ганчев - собственик, ЕГН 7108124468 с адрес с.Бегунци, ул.” 4та” №11,обл.Пловдив.
2.Отстранени участници – МАРКОНИ ГРУП ЛЕС”ЕООД , седалище и адрес на управление
: гр. Пловдив, бул.” Александър Стамболииски” №50,, представлявано от Пенка Николова
Бангеева, – неявяване на представител на фирмата.
ІІ. Определям за купувач на стоящата дървесина на корен в в обект № Бр-1705 – –
широколистна дървесина с отдел и подотдели 190 „ж” и „е1”, 38 „ж” и „ш”, 3 „щ” и 6 „т”,171
„а”и „о”, 172 „л” , 174 „л” и 43 „е” на територията на община Брезово с общо прогнозно
количество 372 / триста седемдесет и два / пл. куб.м, с предложена цена 13 020.00 лв. / тринадесет
хиляди и двадесет лева / лв. без ДДС КАНДИДАТА:
ЕТ „СТЕФАН ГАНЧЕВ” , седалище и адрес на управление : с.Бегунци, ул.” 4-та” №11,
обл.Пловдив с ЕИК 115274524, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията,
представлявано от Стефан Ганчев Ганчев, ЕГН 7108124468 с адрес с.Бегунци, ул.” 4-та”
№11,обл.Пловдив и адрес за кореспонденция - същият , в качеството му на собственик.
ІІІ. На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата и чл. 60, ал. 1 от АПК и Заявление с
вх. № 53-00-61 от 03.11.2017г. 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 5% / пет процента / от достигнатата цена на обекта която е
651,00 /шестотин петдесет и един /лв. Върху гаранцията 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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