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

e-mail

 

На основание чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.2, т.2; чл.4, ал.1; чл.46, т.1, 

чл.49, ал.1, т.1; чл.54, чл.55, ал.2, ал.3, ал.4; чл.56, ал.1

възлагане изпълнението на дейности в горските територии 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (

бр.96 от 6 Декември 2011г.,

бр.96 от 2 Декември 2016г.,

Март 2019г.)  

 

 

І.  ОТКРИВАМ  ПРОЦЕДУРА

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии - държавна и общинска собственост и за ползването на 

горски продукти, за възмездно ползване на дървесина чрез предоставяне на сечища. 
  

Вид на процедурата:  
 

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ 

НАДДАВАНЕ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩ

„а“,“д“в землището на с. Горни Лом, община Чупрене
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Всичко:      

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

mail:ob_chuprene@abv.bg   http://os.chuprene

 

З А П О В Е Д 

№ 290 / 14.09.2020 г. 
 

основание чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.2, т.2; чл.4, ал.1; чл.46, т.1, 

чл.49, ал.1, т.1; чл.54, чл.55, ал.2, ал.3, ал.4; чл.56, ал.1, от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинс

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (

от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г.,

от 2 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.26

Н А Р Е Ж Д А М: 

ОТКРИВАМ  ПРОЦЕДУРА по реда на чл.46, т.1 и 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

за възмездно ползване на дървесина чрез предоставяне на сечища. 

Вид на процедурата:  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

УТВЪРЖДАВАМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В

НАДДАВАНЕ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩE В ОБЕКТ № 2

в землището на с. Горни Лом, община Чупрене, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ

одотдели, вид и количество на сортиментите, н
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ОБЛАСТ ВИДИН 
с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс:09327/2402 

chuprene.net 

основание чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.2, т.2; чл.4, ал.1; чл.46, т.1, 

от Наредба за условията и реда за 

държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ. 

от 16 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. 

изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 

чл.46, т.1 и чл. 49, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

дървесина и недървесни 

за възмездно ползване на дървесина чрез предоставяне на сечища.  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО 

2 отдел 127 подотдел 

, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

сортиментите, начална цена: 
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Техн. 

Дървесина 

 

Дърва за 

огрев 

 лв/м³ м³ лв/м³ м³ Лв. 

 630 40 630 25200 

 590 40 590 23600 

 1220  1220 48800 



Началната цена на асортимента /обекта/, от която ще започне наддаването е 

48800,00 /четиридесет и осем хиляди и осемстотин лева/  без ДДС. 

 

Количеството дървесина за преработка в обекта е общо 1220 м
3
. 

       

Окачествяването на добитите асортименти ще се извършва по БДС. 

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 м3 на действително добитите количества 

сортименти дървесина. 

                  Дървесината от обекта ще се продава с предимство на местното население 

по списък на кметствата на цена не по-висока от 60 лв. с ДДС. 

 

 

2. Срока за изпълнение на дейността и срока на договора е 31.12.2020г. 

      Срокът на договора може да бъде удължен по взаимно съгласие между страните 

и допълнително договорени с анекс условия на плащане на дължимата сума, при условията 

на чл. 51, ал. 3 от Наредбата.  

 

3. Стъпката за наддаване  3% – 1464,00 лв. (хиляда четиристотин шестдесет и 

четири лева) 

 

4. Гаранцията за участие е парична сума в размер на 5% от стойността на 

обекта, определена по реда на чл. 9а, ал. 2 от Наредбата, както следва: – 2440,00 ( две 

хиляди четиристотин и четиридесет лв. ) 

Гаранцията за участие се внася единствено по банков път  по банкова сметка 

на Община Чупрене  IBAN BG75IABG74963300401900, BIC IABGBGSF. Банка 

”ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК”, всеки работен ден от 14.09.2020 год. до 15:30 ч. на 

25.09.2020 год. включително.  

                 5. Размер на гаранцията за изпълнение  на договора определена по реда на чл. 

9а, ал.5, т.2 от Наредбата е сума в размер на 10% от достигнатата цена по договора. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

5.1. банкова гаранция, учредена в полза на продавача;  

В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само 

след писмено известие от продавача. 

5.2. парична сума. 

Участникът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Когато определеният за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под 

формата на парична сума, към внесената от него гаранция за участие, същият довнася сума 

до 10 % от достигнатата цена за обекта, която е гаранцията за изпълнение. В 5 - дневен 

срок  от влизането в сила на заповедта за обявяване на класирането и определяне на 

купувач, а в случаите по чл. 23, ал. 3 от Наредбата от издаването й, определеният за 

купувач участник следва да представи на продавача номер на документ за внасяне на 

допълнителната парична сума. Ако спечелилият търга е избрал банкова гаранция, в същия 

срок представя оригинал на документа за банкова гаранция, учредена в полза на 

продавача.   



        

6. Условия и начин за плащане на цената: Заплащането се извършва по 
банкова сметка на Община Чупрене IBAN BG75IABG74963300401900, BIC IABGBGSF. 

Банка ”ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК на месечни вноски на 15-то и 30-то число на 

месеца в размер, определен на базата на реално извозената дървесина взета от превозните 

билети. 

         7. В процедурата се допуска наемането на подизпълнители, като участникът 

посочва в заявлението за участие дали ще използва подизпълнители. В този случай към 

офертата на участника, за подизпълнителите се прилага документ по чл. 58, ал. 1, т. 3, за 

обстоятелствата по букви от „а“ до „ж“ и по т. 4 от Наредбата /приложение № 2а по 

образец/. В случай, че участникът ще наема подизпълнители за изпълнението на 

сключения договор след провеждане на процедурата, то подизпълнителите му следва да 

отговарят на изискванията за лично състояние, предвидени за допускане до участие в 

процедурата. Участникът заедно с посочените от него подизпълнители следва да отговарят 

заедно на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността, 

посочени в настоящата заповед.  

          8. Условия за допускане до участие - Специфични, технически и 

квалификационни изисквания за извършване на дейността: 

           8.1. До участие се допускат търговци, юридически лица или еднолични търговци, 

регистрирани в публичния регистър по чл.241 от ЗГ и притежаващи удостоверение за 

регистрация за съответната дейност.    

 8.2. До участие се допускат лица, които нямат прекратени договори за добив и 

продажба на дървесина и задържани в полза на Община Чупрене гаранции за 

виновно неизпълнение на договор за период от три месеца, предхождащи 

провеждането на настоящата процедура. Обстоятелството се проверява служебно от 

комисията за провеждане на търга.  

8.3. Технически и квалификационни изисквания към участниците:  

        Да са технически оборудвани минимум със собствена или закупена на 

лизинг, техника за обекта, както следва:   

                - 2 /два/ бр. моторни триони – регистрирани във фирмата 

- 1 /един/ бр. специализиран горски трактор – регистриран във фирмата 

Да имат сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1/един/ лесовъд, 

регистриран в ИАГ за съответната дейност. Не се прилага, когато физическото лице, 

едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, 

регистриран за дейността „планиране и организация на добива на дървесина”.          

    Да имат назначени на трудов договор правоспособни лица за извършване на 

добива на дървесината; 
        - 2 (два) бр. мотористи на моторни триони, със свидетелство за правоспособност 
за работа с моторни триони; 
       - 1 (един) бр. тракторист със съответното свидетелство за правоспособност; 

    Участници, които не отговарят на изискванията на чл.61, ал. 5 от Наредбата, а 

именно: 

- не са представили някой от изискуемите от продавача документи или те са 

представени във вид и съдържание, различни от изисканите от продавача; 

- за които се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 58, ал.1, т.3 

от Наредбата, 

се отстраняват.  



    Участникът е длъжен при изпълнение на дейността в горски територии-държавна 

собственост да постави информационна табела в обекта по утвърден образец. 

                 9. За участие в търга участниците представят: 

9.1. Заявление за участие по образец - / Приложение № 1 /, в което се посочва се 

номера на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 

ЗГ за съответната дейност - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. 

9.2. Декларация за внесена парична гаранция за участие и за отсъствия на 

обстоятелства по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата- Приложение № 2; 

9.3.  Декларация за отсъствия на обстоятелства по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата- 

Приложение № 2а /за подизпълнители/, в която се посочва и номера на удостоверението 

за регистрация на подизпълнителя в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната 

дейност; 

9.4. Декларация за техническа и кадрова обезпеченост за изпълнение на дейността- 

/Приложение № 3/ 

  9.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

търговеца – участник в процедурата (ако участва, чрез пълномощник) – представят се на 

комисията при провеждане на процедурата. 

9.6. 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:  

Тръжната документация може да бъде изтеглена свободно и безплатно от интернет 

страницата на Община Чупрене на уеб адрес: https://chuprene.com/ или закупена и 

получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на Община Чупрене всеки 

работен ден от 14.09.2020 г., до 15:00 ч., на 25.09.2020 г.  

                         11. Място и краен срок за подаване на заявленията за участие в търга с явно 

наддаване: всеки работен ден, от 09.00 ч. до 16,00 ч., от 14.09.2020 год., до 16,00 ч. на 

25.09.2020 год., в деловодството на Община Чупрене.  

12.  Оглед на обектите може да се извърши в присъствието на служител на 

Община Чупрене – всеки работен ден от 09,00ч. до 15,00 ч., от 14.09.2020 г. до 25.09.2020 

г. Разходите за огледа са за сметка на участника. 

13. Място, ден и час за провеждане на търга с явно наддаване: на  28.09.2020 

год. от 10:00 ч.  в сградата на Община Чупрене.  

14. Търгът с явно наддаване завършва със заповед за обявяване на класирането 

на участниците на първо и второ място и определяне на купувач или за прекратяване на 

търга от органа, открил процедурата, която се издава в тридневен срок от утвърждаването 

на протокола на комисията и се съобщава в тридневен срок от издаването на всички 

участници по реда на чл. 61 от АПК. В същия срок заповедта се публикува и на интернет 

страницата на Община Чупрене.  

  15. Определеният за купувач участник сключва в 14 - дневен срок от влизането 

в сила на заповедта за определяне на купувач или от съобщаването й, когато е допуснато 

предварително изпълнение, писмен договор с Община Чупрене, като преди подписването му е 

длъжен в срок по чл. 23, ал. 6 от Наредбата да  представи пред продавача документите по чл. 

35, ал. 5 от Наредбата, както следва:  

        15.1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и 

кадрова обезпеченост, които е декларирал, а именно: 



         - има сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1/един/ лесовъд, регистриран 

за съответната дейност; 

           Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на 

управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността 

„планиране и организация на добива на дървесина”.          

         - има наети с трудови договори, регистрирани в НАП минимум 3 бр. лица за 

извършване на добива в обекта, като 2 бр. от тях да са правоспособни мотористи на 

моторни триони, за който се прилага свидетелство за правоспособност и 1 бр. тракторист, 

за който се прилага свидетелство за правоуправление; 

          - има необходимия минимален брой техника / собствена или закупена на лизинг/, 

осигуряваща извършване ползването на дървесина от съответния обект, а именно: 

            - 2 /два/ бр. моторни триони – регистрирани във фирмата 

- 1 /един/ бр. специализиран горски трактор – регистриран във фирмата 

В случай, че ще ползва и техника, и правоспособни лица на подизпълнители, 

участникът представя и за тях в срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата документите по т.15.1. 

      15.2. номер на документ за довнасяне на допълнителна парична сума до размер 10 % 

от достигнатата цена за обекта, представляваща гаранция за изпълнение или оригинал на 

документ за банкова гаранция, учредена в полза на продавача; 

      15.3 свидетелство за съдимост на физическото лице или  лицата, които представляват 

съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава 

членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран. Същото е 

със срок на валидност до 6 месеца от датата на издаването му  

      15.4. Декларация – приложение № 4, че ще спазва изискванията на регламент /ЕС/ 

№995/2010г. на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г.  

Ако участникът ще използва и подизпълнители, представянето на документите по т. 

15.1 и т.15.3 в срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата е задължително и за тях. 

          Документите по т. 15 следва да са валидни към датата на подписване на 

договора, като се представят в оригинал или заверено копие. При представяне на 

заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение. 

         16. Нареждам настоящата заповед да се публикува най-малко в 15 (петнадесет) 

дневен срок  преди крайния срок за подаване на документите за участие в търга с явно 

наддаване, на интернет страницата на Община Чупрене. Екземпляр от заповедта да се 

постави на видно място в сградата на Община Чупрене. 

Определям лице за контакти: Мирослав Милков– ст. лесничей при  Община Чупрене. 

 

 

  Анжело Добричов 

Кмет на Община Чупрене 

 

Съгласувал: 

Адв.Иван Иванов 

 

Изготвил: 

/Силвия Тодорова-мл.специалист/ 


