
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ  ОБЛАСТ ВИДИН 
с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс:09327/2402 

e-mail:ob_chuprene@abv.bg   http://os.chuprene.net 

 
    

                  З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№№  223344//0033..0077..22002200 год. 

 

На основание  чл.3, т.1, във вр. с чл.10, ал.1, т.1 и т.3, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна 

и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти, чл.95, ал.1 от 

ЗГ и чл.44, ал.1, т.8, и ал.2 от ЗМСМА и Решение №530 от 23.08.2019г. на ОбС Чупрене, и 

като имам предвид, че със Заповед №347/20.09.2019г. на ВИД Кмет на Община Чупрене е 

открит Конкурс за възлагане на дейност „Добив на дървесина“  с дата на провеждане 

11.10.2019г. и че по този открит Конкурс не е подадена нито едно оферта за участие, а 

конкурсът е прекратен със Заповед №392/11.10.2019г. от ВИД Кмет на Община Чупрене  
 

     ОБЯВЯВАМ:  
 
 

1. ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ за възлагане на дейност „Добив на дървесина“ 

2. Предметът на процедурата включва: 

2.1. Извършването на отгледна  сеч на дърва за огрев за нуждите на  всяко 

домакинство живеещо на територията на община Чупрене до десет куб.м дървесина  за 

сезон 2019-2020 г. както следва: 

• Отдел 101, подотдел  „б” с площ 21,1 ха –  460 пл. куб.м; 

• Отдел 101, подотдел  „г”  с площ   2,8 ха – 150 пл. куб.м; 

• Отдел 101, подотдел  „д” с площ    1,7 ха –   30 пл. куб.м; 

Описаните отдели и подотдели се намират в имот с идентификатор по КК 

22424.160.573 в землището на с. Долни Лом , община Чупрене. 

2.2. Съгласно Решение № 530 от 23.08.2019 г на ОбС Чупрене, определя такса, както 

следва: 

2.2.1 Лицата,  освен таксата по т. 2.2.1. заплащат допълнително и цената на услугата 

добив и превоз на дърва  в размер на – 38,00 /тридесет и осем/ лева./пр.м3 

2.2.2 Потребителят превежда  такса, в размер на 12.00 лв. за всеки куб.м, по т. 2.1 от 

Решение № 530 от 23.08.2019 г на ОбС Чупрене, на касата на община Чупрене или по 

следната банкова сметка на община Чупрене:IBAN: BG39IABG74968400402200, BIC: 

IABGBGSF , код за вид плащане 444000 при банка: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК”,  

клон гр. Видин. 

2.3. Физическите лица заплащат получените дърва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични 

цени на кубичен метър, достигнати  при настоящата процедура. 

3. Дейностите и стойността на Обект № 19008 са съгласно таблицата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
количество 

м3 

единична  

цена/лв. 

обща стойност 

лв. с ДДС 

ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА ДЪРВЕСИНА ДО АДРЕС: 

Обект № 19008 

Добив на дърва за огрев и 

транспорт  населени места в 

община Чупрене 

640 м3 69,09 лв/.м3 44217,60 лв. 

Общо добив дърва за огрев: 640   

Общо количество: 640 м3 ст. маса Обща ст-т: 44217,60лв.  



 

 

 

Забележка: Описаните количествата дървесина не са задължителни за изпълнение. Добивът се 

преустановява при задоволяване нуждите на желаещите да закупят дърва за огрев домакинства, 

които живеят на територията на община Чупрене. 

Количествата дървесина, които следва да се добият и извозят до временен склад и дървата за огрев 

да се транспортират франко клиента, ще бъдат добивани и извозвани, съгласно утвърдени 

технологични планове за добив на дървесина, съгласно чл. 53 от Наредба № 8. Същите ще се 

добиват и извозват до 31.12.2020 г.  

  Срокът за изпълнение на дейността е 31.12.2020 г. 

3. Кандидатът има право да подаде оферта само за настоящия обект от предмета на процедурата.  

4. Началната цена за възлагане изпълнението на дейността за обект 44217,60лв /четиридесет и 

четири хиляди двеста и седемнадесет лева и шестдесет стотинки/.  

Участниците в открития конкурс не могат да оферират в ценовото си предложение над обявената 

начална цена за обекта.  

5. Място, дата и час за провеждане на открития конкурс:  

 5.1. Място на провеждане: сградата на община Чупрене, с. Чупрене, ул. Асен Балкански  № 

55 

5.2. Начален час и дата за провеждане: от 10:00 ч на 17.07.2020г. 

5.3.Процедурата по договаряне е присъствена. Задължително участват кандидатите или техни 

упълномощени представители.  

Присъстващите лица представят документ за самоличност, а упълномощените представители 

представят и нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), което се представя 

на комисията при започване на открития конкурс.  

6. Кандидатите могат да правят оглед на обекта от 09:00 ч. до 15:00 часа през времето от датата на 

обявяването на заповедта до  16.07.2020 г.  

Кандидатът носи отговорността за извършване на оглед на обекта и запознаване с предмета на 

открития конкурс. За извършения оглед се представя декларация по образец. Разходите за оглед са за 

сметка на кандидата.  

Огледът се извършва в присъствието на представител на Други дейности "Селско и горско 

стопанство, лов и риболов" при община Чупрене, след предварителна писмена заявка /по пощата, 

чрез факс, имейл или подадена в деловодството на общината/ и осигуряване на транспорт от 

кандидата.  

За информация – Мирослав Милков – Лесничей в община Чупрене,  тел: 0889 484 832.  

7. Условия, ред и срок за внасяне на гаранциите:  

7.1. за участие - размерът на гаранцията за участие представлява абсолютна сума в размер на 5 % от 

стойността на обекта, която следва да бъде внесена единствено под формата на парична сума, по 

банков път, по следната сметка на община Чупрене:  

IBAN BG75IABG74963300401900, BIC IABGBGSF. Банка  ”ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 

БАНК”,  клон гр. Видин 

Гаранцията за участие за обекта е 2210.88 лв.  (две хиляди двеста и десет лева и осемдесет и 

осем стотинки).  

Сумата, представляваща гаранцията за участие следва да е внесена по сметката на община Чупрене: 

до края на последния работен ден преди деня на провеждане на открития конкурс, а именно 

16.07.2020год.  

7.2. за изпълнение - гаранцията за изпълнение на договора е 5 % от достигнатата стойност на обекта.  

Спечелилият участник внася дължимата гаранция в една от следните форми:  

               а) парична сума, внесена по следната сметка на община Чупрене: 

IBAN BG75IABG74963300401900, BIC IABGBGSF. Банка ”ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ 

БАНК”,  клон гр. Видин 

б) банкова гаранция - оригинал, учредена в полза на община Чупрене В случаите, когато кандидатът 

представя банкова гаранция, в същата следва изрично да е посочено, че гаранцията е безусловна и 

неотменима и че се освобождава след писмено известие от община Чупрене 



Банковата гаранция трябва да е със срок на валидност не по-кратък от 30 дни след приключване 

изпълнението на договора.  

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от кандидата, определен за 

изпълнител. В случай, че кандидатът е избрал да представи гаранция за изпълнение на Договора под 

формата на парична сума, при сключването му, внася по посочената банкова сметка на община 

Чупрене сумата за разликата между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесената 

гаранция за участие.  

В банковото платежно нареждане или банковата гаранция се посочва номера на обекта и вида на 

процедурата.  

Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на 

неустойки се уреждат в договора.  

8. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.  

До участие се допускат кандидатите, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:  

8.1. Да са вписани в публичния регистър към ИАГ по чл. 241 от Закона за горите за съответната 

дейност.  

8.2. Да отговарят на изискванията по чл.18, ал.Г, т.3 от Наредба 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.  

8.3. Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на  

дейноспа « Добив на дървесина» съгласно условията за участие в открития конкурс.  

9. В процедурата не се допуска участие на подизпълнители.  

1 О. Критерий за класиране на офертите - най-ниска цена.  

11. Място, срок и начин за получаване на документацията за участие в открития конкурс:  

Заповедта за откриване на процедурата - Договаряне, заедно с документацията за участие в конкурса, 

се публикува на електронната страница на община Чупрене, най-малко 15 (петнадесет) дни преди 

крайният срок за подаване на офертите.  

До 3 (три) дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, лицата могат да поискат писмено от 

възложителя разяснения по документацията за участие. В срок от един ден от постъпване на искането, 

органа открил процедурата публикува разненението на посочената интернет страница, без да посочва 

лицето, направило искането.  

Документи за участие в открития конкурс: Документацията за участие в процедурата може да бъде 

изтеглена от интернет страницата община Чупрене, раздел "Дейност горско стопанство".  

12. Място и срок за подаване на офертите: в деловодството на община Чупрене, с. Чупрене, ул. 

Асен Балкански № 55, деловодство до 15:00 часа на 16.07.2020г. - лично, чрез упълномощен 

представител, по поща или по куриер. Отговорността за пристигането на офертата в рамките на 

определения краен срок се носи от подателя й. Не се приемат и се връщат на подателите им оферти, 

постъпили след изтичане на крайния срок за получаването им, както и такива с нарушена цялост.  

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, 

допълни или оттегли офертата си.  

Всеки кандидат има право да подаде само една оферта за участие в конкурса.  

13. За информация: Мирослав Милков – Лесничей в община Чупрене,  тел: 0889 484 832..  

14. С настоящата заповед одобрявам документацията за участие в Процедура по договаряне за 

възлагане изпълнението на дейност „ Добив на дървесина“ в гореописания обект, който съдържа:  

Копие от настонщата заповед за откриване на процедурата.  

Условия за участие в конкурса:  

2.1. обект, дейности, предмет на възлагане на процедурата, срокове за изпълнение (спецификации, 

технологични планове, обща стойност на обекта и стойност на дейността, документи, описващи 

обекта);  

2.2. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите;  

2.3. Документи, които следва да представят кандидатите;  

2.4. Основания за недопускане или отстраняване на участник;  

2.5. Други условия и изисквания към кандидатите, свързани с наличие на техническа и кадрова 

обезпеченост за изпълнсние на предмета на конкурса;  

3. ПРИЛОЖЕНИЯ:  

3.1. Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец -  Приложение № 1;  



3.2. Административни сведения за кандидата по образец - Приложение № 22;.  

3.3. Ценово предложение по образец - Приложение № 3;  

3.4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1 , т. 3 от Наредбата, по образец - 

Приложение № 4;  

3.5. Декларация за запознаване с условията на открития конкурс по образец Приложение № 5;  

3.6. Декларация за направен оглед на обекта по образец - Приложение № 6;  

3.7. Проект на договор.  

Копие от настоящата заповед да се приложи към документацията за участие в открит конкурс с 

горецитирания предмет;  

Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Чупрене - 

https://chuprene.com/, Раздел "Дейност горско стопанство" и да се постави на видно място в сградата 

на община Чупрене.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

                                                            Анжело Добричов 

                                                            Кмет на Община Чупрене 

 

                                                               Съгласувал: 

                                                               адв.Иван Иванов 

 

                                                               Изготвил: 

                                                               /С.Тодорова-мл.специалист/ 

 

 

   

   

 

                    


