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ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

ЗАПОВЕД  

 

№ РД_2-731 

Брезник, 12. 09. 2019 год. 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 

12, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП, 

Решение № 694/23.08.2018 г. , Решение № 724/25.10.2018г. и Решение №858/22.05.2019г. на 

Общински съвет гр. Брезник, Заповед №РД_2 -670/21.08.2019г. на Кмета на Община Брезник за 

откриване на процедура и Заповед РД_2-729/ 11.09.2019 год. за назначаване на комисия за 

провеждане на търг от Кмета на Община Брезник,  

 

О Б Я В Я В А М : 
 

I. Класиране на кандидатите в проведения търг на 11.09.2019г. за възлагане 

на добив на дървесина от горските територии , общинска собственост,  на основание  

чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 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 

(НУРВИДГТДОСПДНГП), при следните условия: 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

ОБЕКТ №139; 

1.1. Предмет, място за извършване на дейността, количество, начална цена и 

гаранция за участие: 

1.1.1. Възлагане на добива на дървесина (сеч, разкройване на сортименти, извоз 

до временен склад и рампиране) в Обект село Душинци, подотдел 139-л, 

землище на с. Душинци, общ. Брезник. 

1.1.2. Прогнозно количество дървесина по категории, сортименти и дървесни 

видове:  
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Категории дървесина и 

сортименти 

Дървесен 

вид 

Количество, 

пл. куб. м 

Ед. цена, лв. 

без ДДС за 

пл. куб. м 

Обща стойност, лева 

без ДДС 

Дърва за огрев  бук 142 35,00 4970.00 

Дърва за огрев Габър 29 35,00 1015.00 

Дърва за огрев дъб 1 35,00 35.00 

Дърва за огрев Клен 4 35,00 140.00 

Дърва за огрев Мъждрян 5 35,00 175.00 

Дърва за огрев липа 1 35,00 35.00 

ОБЩО  182  6370.00 

 

1.2. Срок за изпълнение: 12 месеца, считано от сключване на договора, от които 

12 месеца за сеч и извоз на дървесина. 

 

Гаранция за участие (5%)- 318.50лева. 

        

             Имотите са Общинска горска територия  и  съобразно заложения критерий за 

оценка „най-ниска предложена цена” класирането е следното: 

1. На първо място е кандидата „ЕМОНА 2013” ЕООД, ЕИК 202281320, със 

седалище и адрес за кореспонденция: гр. Земен, ул. Пещерско шосе № 17,  с 

управител Стойо Стойнев Гергинов, с предложена цена 6 370.00лв /шест хиляди, 

триста и седемдесет лева/, облагаеми с ДДС. 

         2. На второ място –няма друг кандидат. 

 

        II. Определям за ИЗПЪЛНИТЕЛ на възлагането на добива на дървесина от 

горските територии в Обект №139, подотдел 139-л, землище на с. Душинци, общ. 

Брезник, кандидата  „ЕМОНА 2013” ЕООД, ЕИК 202281320, със седалище и адрес 

за кореспонденция: гр. Земен, ул. Пещерско шосе № 17,  с управител Стойо 

Стойнев Гергинов, с предложена цена 6 370.00лв /шест хиляди, триста и 

седемдесет лева/, облагаеми с ДДС. 

          1.Цената се заплаща както следва:  

          1.1. Стойността на възлаганата дейност е в размер на 6 370.00лв /шест хиляди, 

триста и седемдесет лева/, облагаеми с ДДС, разпределена за отделните сортименти, 

добити от съответните категории дървесина. 

         1.2. Цената се заплаща по действително добита дървесина след приемане на 

работата с приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощен 

представител на Изпълнителя и служител на Община Брезник. 
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         1.3. Заплащането се извършва в срок от 10 работни дни на Изпълнителя след 

представяне в счетоводството на Възложителя на фактура към протоколите за 

приемането на работата.  

         1.4. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банкова сметка на 

Изпълнителя. 

 

2. Заповедта да бъде съобщена в тридневен срок на всички заинтересовани лица 

по реда на чл.61 от АПК, както и обявена на интернет страницата на Община Брезник. 

 

3. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването и чрез 

община Брезник пред Районен съд –Брезник. 

 

Настоящата заповед да се доведе за сведение и изпълнение. 

 

 

ВАСИЛ УЗУНОВ 

Кмет на Община Брезник 

 

Съгласувал:  

М. Миленков, гл. юрисконсулт       дата  11.09.2019г. 

 

Предложил: 

Иванка Михайлова, мл.експерт С и ГС     дата  11.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева “ № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 
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