
 

     ОБ Щ ИНА  Е Л ХОВ О  

 

гр. Елхово, ул. „Търговска” № 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; 

 e-mail: obshtina@elhovo.bg; kmet@elhovo.bg; www.elhovo.bg  

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД  - 336 / 27.05.2022 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и поради допусната техническа грешка в 

Заповед  № РД-311/19.05.2022 г. на кмета на община Елхово за провеждане на ОТКРИТ 

КОНКУРС за възлагане на добив на дървесина от горските територии - собственост на 

Община Елхово, област Ямбол по землища и отдели, съгласно Решение № 318/28/10 от 

21.04.2022 г.  на Общински съвет-Елхово 

 

НАРЕЖДАМ:                                                            
 

І. Да се измени моя Заповед № РД-311/19.05.2022 г., както следва: 

1. В Раздел І. т. 1.1 било: „Размерът на гаранцията за участие в конкурса е 

2447,50 лева без ДДС (5 % от стойността на обекта), под формата на парична сума, 

внесена по сметка на Община Елхово - IBAN:BG68STSA93003346210388, 

BIC:STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в ЦАО при Община Елхово“. 

да стане: „Размерът на гаранцията за участие в конкурса е 3493,75 лева без ДДС 

(5 % от стойността на обекта), под формата на парична сума, внесена по сметка на 

Община Елхово-IBAN:  BG68STSA93003346210388, BIC:STSABGSF, Банка ДСК, 

клон Елхово или в ЦАО при Община Елхово“. 
2. В Раздел ІІІ. т.2. било: „Общата стойност за добив на дърва за огрев е: 2956 

пр. м3 x 12,50 лв = 36 950 лв. (тридесет и шест хиляди деветстотин и петдесет лева) и е 

без ДДС. 

Обща стойност на обекта – 48 950 лв. (четиридесет и осем хиляди деветстотин и 

петдесет лева) и е без ДДС.“ 

да стане: Раздел ІІІ. т.2 „Общата стойност за добив на дърва за огрев е: 4630 пр. 

м3 x 12,50 лв = 57 875 лв. (петдесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и пет 

лева) и е без ДДС. 

Обща стойност на обекта – 69 875 лв. (шестдесет и девет хиляди осемстотин 

седемдесет и пет лева) и е без ДДС.“ 

3. В Раздел ХІ. било: „Място, дата и час за провеждане на процедурата:  

На 06.06.2022г. - от 11.00 часа в залата на Община Елхово на адрес: гр. Елхово, 

ул. Търговска № 13“. 

да стане: Раздел ХІ. „Място, дата и час за провеждане на процедурата:  

На 13.06.2022 г. - от 11.00 часа в залата на Община Елхово на адрес: гр. Елхово, 

ул. Търговска № 13“. 

ІІ. Да се публикуват направените изменения на интернет страницата на община 

Елхово.   

ІІІ. Настоящата заповед за изменение е неразделна част от Заповед №РД-

311/19.05.2022 г. на кмета на община Елхово. 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ  

Кмет на община Елхово 
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