
Община Брезник на основание Заповед № РД_2-541/07.08.2018 

год. и Заповед № РД_2-540/07.08.2018 год. обявява публичен търг с 

тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в 

следните обекти, собственост на Община Брезник: 

I.1. Обект село Ребро– 208 куб.м. за 3675.00 лв. начална 

тръжна цена; 

2. Обект село Долни Романци и село Билинци – 669 куб.м. за 10 

101.00 лв. начална тръжна цена;  

II. Начин на провеждане – публичен търг с тайно наддаване 

III. Цената на тръжната документация е 20.00 лева без ДДС или 

24.00 лв. с ДДС. Може да бъде закупена в сградата на общинска 

администрация гр. Брезник, ул. „Елена Георгиева“ №16 на касата на 

общината от 08.00 часа на 13.08.2018г до 16.00 часа на 17.08.2018 г 

(за повторния търг – от 08.00часа на 27.08.2018 год. до 16.00 часа на 

28.08.2018 год.) 

IV.Размер на гаранция за участие е 5% от началната тръжна 

цена.  

V.Дата, час и място на провеждане на търга – 22.08.2018 г. от 

10.00 часа в заседателната зала на Община Брезник. 

VI. Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 

30.08.2018 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината. 

VII.Участниците да са регистрирани по Търговския закон.  

VIII.Документите за участие се подават срок от 08.00 часа на 

13.08.2018 г. до 16.00 часа на 17.08.2018г (за повторния търг – от 

08.00часа на 27.08.2018 год. до 16.00 часа на 28.08.2018 год.) в 

дирекция ОСПО и ХД. Заедно със документите за участие се подават и 

писмени ценови предложения. 

Кандидатът или упълномощен от него представител подава 

заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично или чрез 

упълномощен представител. Върху плика се отбелязва участника в 

търга и предмета на търга, както и адрес за кореспонденция, телефон, 

факс и електронен адрес. Заявлението се подава в запечатан 
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непрозрачен плик, с ненарушена цялост. На приносителя се издава 

документ.  

Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления 

за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или 

са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Предлаганата цена, 

която не може да бъде по-малка от началната, се представя в 

запечатан плик с надпис "Предлагана цена", който се поставя в плика 

със заявлението и другите документи за участие.  

За повече информация: Община Брезник, стая 22, тел. 

07751/2160. 

 


