
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ  ОБЛАСТ ВИДИН 
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З А П О В Е Д 
 

№  83 /11.04.2016г. 
 

На основание чл. 4, ал.2, и чл. 50, т. 4 от Наредбата 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 /обн. ДВ бр. 96/06.12.2011г, изм. и доп. ДВ бр.90/16.11.2012г/  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

І. ОТКРИВАМ  ПРОЦЕДУРА по реда на чл.46, т.1 и чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.55 ал.2от 

Наредбата 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 за възмездно 

ползване на дървесина чрез предоставяне на сечища.  

  

Вид на процедурата:  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

 

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО 

НАДДАВАНЕ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА в обект № 14, отдел 71 подотдел „а” , в 

имот с кад.№ 634001; отдел 72 подотдел „е,ж,о” в имот с кад. № 633001  в землището на с. 

Горни Лом, на територията на община Чупрене 

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Подотдели, вид и количество на асортиментите, начална цена без ДДС: 

 

      
ЕСД ССД ДСД Дърва     

общо приходи лв.     /без 

ДДС/ 

Цена на 

обезличен м³ 

обект отд. дър Трупи за   

бичене  с d 
>30                

Технологична 

дървесина 

Технологична 

дървесина 

ОЗМ дърва за 

огрев 
  

 

№ под- вид  

     м³ лв/м³ м³ лв/м³ м³ лв/м³ м³ лв/м³ м³ лв/м³ м³ лв. лв/м³ 

14 71 а бук 234 60 10 33  22  33 156 36 31 33 453 21735 
47.98 

        72 е бук 209  60   18 33   20  33  140 36  28 33 415 19758 
47.61 

        72 ж бук 158 60 13 33  15  33 105   36 23 33 314 14943 
47.59 

       72 о бук  26  60 15  33  10  33 18 36  8 33  77 3297 
 

             42.82 

                  
 

общо    627    56  67     419   90  1259 59733 
 

 

Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика между действително добитата 

дървесина и посочените в документацията, заплащането се извършва по предложената от участника 

цена за 1 м
3
 на действително добитите количества асортименти дървесина. 

  

2.Срок за изпълнение : 30.12.2016 г. 

            Срокът на договора може да бъде удължен след внасяне на цялата дължима сума по 

договора. 

 

3.Стъпката за наддаване  е в размер на 3% от стойността на обекта: 



   обект № 14 -  1792 ( хиляда седемстотин деветдесет и два) лв. 
           4. Гаранцията за участие е парична сума в размер на 5% от стойността на обекта, определена 

по реда на чл. 29, ал. 2 от Наредбата : 

             Обект № 14 -   2987( две хиляди деветстотин осемдесет и седем ) лв. 

  
Гаранцията за участие се внася единствено по банков път в Община Чупрене по банкова 

сметка IBAN BG75IABG74963300401900, BIC IABGBGSF. Банка”ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 

БАНК” всеки работен ден от 09,00 до 15,30 часа от 12.04.2016 год. до 20.04.2016 год. включително. При 

повторен търг до 15,30 часа на 27.04.2016 год.  

5. Размер на гаранцията за изпълнение  на договора определена по реда на чл. 29, ал. 3 от 

Наредбата е сума в размер на 5% от достигнатата цена по договора. Гаранцията за изпълнение се 

представя в една от следните форми: 

5.1. банкова гаранция със срок на валидност до 30.12.2016г; 

5.2. парична сума. 

Кандидатът или участникът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за 

изпълнение. 

В срок до 7 дни от издаването на заповедта за класиране при допуснато предварително 

изпълнение спечелилият участник представя гаранция за изпълнение на договора. 

6. Условия и начин за плащане на цената: Заплащането се извършва по достигнати цени от 

спечелил участник в проведения търг по сортименти на добитото количество дървесина по банкова 

сметка на Община Чупрене IBAN BG39 IABG 74968400402200, BIC IABGBGSF Код плащане 444000 

Интернешънъл Асет Банк АД ,клон гр. Видин.     

   
7. Технически и квалификационни изисквания за извършване на дейността:    

7.1.До участие се допускат търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.241 от ЗГ и 

притежаващи удостоверение за регистрация за дейността  „Добив на дървесина”. 

7.2.Да представят положителни търговски репутации (референция по образец) за последните 

три години при извършване на дейности по ползване на дървесина - издадена в срок до 3 месеца преди 

датата на разглеждане на офертата. 

7.3.Да представят доказателства, че кандидатът притежава необходимите работници, техника за 

извършване на дейността /копия на талони за регистрация на горска и земеделска техника в КТИ,  , копие от 

договор за наем, ако техниката е наета; копие от справка, издадена от ТД на НАП за актуалното състояние 

на всички действащи трудови договори - важи 1 месец; копия от удостоверения за правоспособност за 

назначените работници, удостоверение на лицензирания лесовъд по чл. 235 от ЗГ за дейността „Планиране и 

организация на добива на дървесина” /. 

7.4. Допълнителни изисквания: Кандидатът да е технически оборудван минимум със 

собствена или наета техника, а  именно: 1 бр.специализиран трактор, 2 /два/ бр. моторни триони – 

регистрирани в КТИ , 5 броя коне-собствени и/или наети . 

Кандидатът е длъжен при изпълнение на дейността в горски територии - държавна собственост 

да постави информационна табела в обекта по утвърден образец. 

Да извършва сечта съгласно изискванията на ЗГ, НСГ, както и да разкройва дървесината съгласно 

БДС или по спецификация, изготвена от Продавача. 

8. В процедурата се допуска участието на подизпълнители, като кандидатът посочва дали ще 

използва подизпълнители в заявлението за участие. След сключване на договор за продажба на стояща 

дървесина на корен със спечелилия кандидат и преди започване на дейността в съответния обект той 

представя на възложителя документите на подизпълнителя/ите, удостоверяващи че те отговарят на 

изискванията,  посочени в  процедурата.  

      9. За участие в търга кандидатите представят: 

9.1. Заявление за участие по образец - / Приложение № 1 /; 

9.2. Декларация за ЕИК по образец -/Приложение № 6/ 

9.3. Документ за закупени тръжни документи - / заверено копие от кандидата /; 

9.4. Документ за внесена парична гаранция за участие - за всеки обект в отделно банково бордеро 

- / заверено копие от кандидата /; 

9.5. Декларация за отсъствия на обстоятелства по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата- Приложение № 2  



9.6. Копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от 

Закона за горите за дейността „Добив на дървесина”, а когато кандидата е физическо лице –  копие от 

договор с лице вписано в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за дейността „Добив на дървесина”; 

9.7. Декларация за оглед на обекта- / Приложение № 3/; 

9.8. Декларация за техническа възможност за изпълнение на поръчката- /Приложение № 4/ 

- 1/един/ бр. специализиран трактор 

- 2 /два/ бр. моторен трион – регистриран в КТИ 

- 5 /пет/ броя коне-собствени и/или наети 

 

9.9. Копия на талони доказващи, че горската и земеделска техника – 1/един/бр.специализиран 

трактор,2 /два/ бр. моторни триони са регистрирани по смисъла на ЗРКЗГТ, в т.ч и копие от договор за 

наем, ако техниката е наета.  

    

9.10. Справка от ТД на НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори - важи за 

срок от един месец спрямо датата на търга - и копия от удостоверенията на работниците  за придобита от тях 

квалификация минимум за 2бр. правоспособни резачи , удостоверение на лицензирания лесовъд по чл. 235 

от ЗГ за дейността „Планиране иорганизация на добива на дървесина/. 

9.11. Доказателства за положителни търговски репутации / референция по образец / за 

последните три години при извършване на дейности по ползване на дървесина от горски територии. 

Представя се в оригинал или заверено копие- издадена в срок до три месеца преди датата на търга. - / 

Приложение № 5/.  
9.12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява търговеца – 

участник в процедурата (ако участва, чрез пълномощник) – представят се на комисията при провеждане 

на процедурата. 

9.13. Документ за самоличност / лична карта / на лицето, което участва в търга – представят се на 

комисията при провеждане на процедурата;  

    

 

10. Цена на тръжните документи, време и място, от където могат да се получат:  Цената 

на документацията за участие в търга е невъзстановими 30 (тридесет) лв. без ДДС и се получава всеки 

работен ден от 12.04.2016 год. до 20.04.2016 год. включително, от 09,00 ч. до 15,00 ч. в касата на 

Община Чупрене. При евентуален повторен търг до 15,00 ч. на 27.04.2016 год. 

 

11. Място и краен срок за подаване на заявленията за участие в търга с явно наддаване: 
от 12.04.2016  год. от 09.00 ч.  до 16,00 ч. до 20.04.2016 год. в деловодството на Община Чупрене. При 

евентуално провеждане на повторен търг до 16.00 ч. на  27.04.2016год. 

 

12. Място, ден и час за провеждане на търга с явно наддаване: на 21.04.2016 год. от 10.00 

ч.  в сградата на Община Чупрене- заседателна зала.  

 

13.  Оглед на обектите  може да се извърши след  закупуване и представяне на  тръжни 

документи в присъствието на служител на  Общинска горска структура към Община Чупрене – всеки 

работен ден от 12.04.2016 год. до 20.04.2016 год. включително, от 09,00 ч. до 15,00 ч.,  при повторен 

търг с явно наддаване - до 15,00 ч. на  27.04 .2016 год. Разходите за огледа са за сметка на кандидата. 

 

14. Повторен търг с явно наддаване ще се проведе на 28.04.2016 год. от 10,00 ч. в сградата на 

Община Чупрене- заседателна зала следните случаи: 

- когато в срока определен в настоящата заповед за откриване на търга няма подадено нито 

едно заявление за участие; 

- когато в срока определен в настоящата заповед за откриване на търга има подадено  

заявление за участие, но няма допуснат кандидат; 

 

15. Определям тридневен срок за работа на назначената от мен петчленна комисия за 

провеждането на търга с явно наддаване. В този срок комисията да ми представи протокола за 

утвърждаване. 

Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа открил процедурата за класиране и 



определяне на купувач или за прекратяване на търга, която се издава в тридневен срок от 

утвърждаването на протокола на комисията и се съобщава в срока и по реда на чл. 61 от АПК. Същата 

ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Чупрене. 

      

      16. Нареждам настоящата заповед да се публикува най-малко в 10 (десет) дневен срок 

преди деня на провеждането на търга с явно наддаване, на интернет страницата на Община 

Чупрене. Екземпляр от заповедта да се постави на видно място в сградата на  Община Чупрене. 

         

                  17.Определям лице за контакти: Корнелия Цуринска – р-л  ГС към Община Чупрене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на Община Чупрене 


