
 

 

                     

     

 

ОБЩИНА  БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

 

На основание Заповед № 4 / 04.01.2023г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на 

Решение № 384 / 16.12.2022 г., взето с Протокол № 30 на ОбС – Батак 

 

О Б Я В Я В А: 

 

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на  дървен материал - иглолистен материал от бял бор 

/първи клас/ – 26.01 куб.м./двадесет и шест точка нула един кубични метра/; иглолистен материал 

от бял бор /втори клас/- 40.48 куб.м./четиридесет точка четиридесет и осем кубични метра/; 

иглолистен материал от бял бор /трети клас/-32.08 куб.м. /тридесет и два точка нула осем кубични 

метра/; иглолистен материал от бял бор /четвърти клас/ -5.93 куб.м. /пет точка деветдесет и три 

кубични метра/; иглолистен материал от бял бор /пети клас/-6.13 куб.м. /шест точка тринадесет 

кубични метра/; иглолистен материал от бял бор /шести клас/ - 4.75 куб.м. /четири точка 

седемдесет и пет кубични метра/. 

 

При следните условия:  

-  Вид на търга – с явно наддаване. 

- Начална тръжна цена – 18 513.45 лв. / осемнадесет хиляди петстотин и тринадесет лева и 

четиридесет и пет стотинки/, определена с Решение № 384 / 16.12.2022 г., взето с Протокол № 30 

на ОбС –Батак, съгласно експертната оценка на лицензиран оценител, изчислена както следва: 

 

Категория  

дървесина и  

асортимент 

Количество в м3 Единична цена в  

лева на м3 

Обща стойност  

в лева 

                      1                 2              3             4 

Иглолистен материал от  

Бял бор (първи клас) 

26.01 м3 180.00лв. 4 681.80лв. 

Иглолистен материал от  

Бял бор (втори клас) 

40.48 м3 175.00лв. 7 084.00лв. 

Иглолистен материал от  

Бял бор (трети клас) 

32.08 м3 165.00лв. 5 293.20лв. 

Иглолистен материал от  

Бял бор (четвърти клас) 

5.93 м3 95.00лв. 563.35лв. 

Иглолистен материал от  

Бял бор (пети клас) 

6.13 м3 95.00лв. 582.35лв. 

Иглолистен материал от  

Бял бор (шести клас) 

4.75 м3 65.00лв. 308.75лв. 

 

О Б Щ И Н А      Б А Т А К 
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- Дата, място и час за провеждане на търга – 24.01.2023г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” №5 в 

административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00ч., в случай на 

повторен търг – 31.01.2023г. от 14.00 ч. на същото място. 

-  Размер на депозита за участие – 14 800.00 лв. /четиринадесет хиляди и осемстотин лева/. 

-  Размер на стъпката на наддаване – 500.00 лв. /петстотин лева/. 

- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: 

BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ АД – Батак в срок до 17.00ч. на 

23.01.2023г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00ч. на 30.01.2023г., след 

закупена тръжна документация. 

- Условия за оглед – оглед на дървения материал се извършва всеки работен ден от 10.00ч. до 

15.00ч., след представяне на документ за закупена тръжна документация. 

- Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – до 17.00ч. на 23.01.2023г., а при 

провеждане на търг на повторната дата – до 17.00ч. на 30.01.2023г. при сектор „Информационно 

обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак. 

-  Утвърждавам тръжната документация. 

- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно 

обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак, в срок 

до 23.01.2023г., а при провеждане на търг на повторната дата  - до 30.01.2023г. срещу 60.00 лева. 

 

 

 

За справки тел: 03553/22 60 – вътр.107 и 123 
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