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О Б Я В Л Е Н И Е 

 

Със Заповед на Кмета на Община Севлиево № 1112/03.11.2022 г. е открита 

процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на дървесина на склад на 

Община Севлиево, както следва: 

Посочената цена е формирана на база прогнозните количества и на основание 

Приложение №1 към чл. 49 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево. Дървесината се 

заплаща от спечелилия процедурата за съответната позиция в таблицата кандидат на 

база реално транспортирано количество, след подписване на приемателно-предавателен 

протокол с длъжностно лице от ОП „Гори и земи“ – гр. Севлиево. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 

 Заявление за участие в търга по образец; 

 Документ за внесен депозит за участие в търга в посочените размери по сметка 

BG64UNCR70003323556963 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - финансов център 

Севлиево; 

 Нотариално заверено пълномощно, ако молбата се подава и в търга кандидатът 

ще се представлява от пълномощник; 

 Декларация в свободен текст при желание за оглед на дървесината. 

Огледи се извършват чрез посещение на място със собствен превоз на кандидата 

от 9.00 до 15.00 часа, в работни дни, до 18.11.2022 г. след предварителна уговорка със 

служител на ОП „Гори и земи“ или отдел „Общинска собственост“. 

Цена за закупуване на документацията не се дължи. 

Документи за участие в търга да се приемат до 17.00 часа на 18.11.2022 г., 

включително в „Център за административно обслужване“ на Община Севлиево. 

Търгът да се проведе на 22.11.2022 г. от 10.00 часа в зала № 109 в 

административната сграда на Община Севлиево, пл. „Свобода“ №1. 

Допълнителна информация може да се получи на телефони 0675/396-219 и                    

0885 636 163. 

 

 

  

Д-Р ИВАН ИВАНОВ 

Кмет на Община Севлиево 

№ Дървесен вид Категория 
Прогнозно 

количество (плътен 
куб.метър) 

Цена 
Депозит за 

участие 

1 Топола дърва 30 2 400 лв. 1 200 лв. 

2 Акация дърва 5 400 лв. 200 лв. 


