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ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 
 

З А П О В Е Д 
№ РД – 01-491 

гр. Главиница, 27.06. 2018 г. 

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 112, 

ал.1, т. 2, чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 10, 

ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 15, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти  и решение № 336/01.02.2018 г. на Общински съвет гр. Главиница   

             

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Откривам процедура за възлагане на  „ Добив на дървесина - сеч, разкройване на сортименти по 

БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина”  в насаждения от  горските 

територии на община Главиница за: 

ОБЕКТ №1 

 

Подотдел 
Категория 
дървесина 

Дървесен вид Мярка 
Прогнозно 
количество 

Цена за добив 
/лв. без ДДС/ 

Обща 
стойност      

/лв. без ДДС/ 

29-и Едра ак пл.м³ 10 16,00 160,00 

  Средна  ак пл.м³ 101 16,00 1616,00 

  Дребна ак пл.м³ 20 16,00 320,00 

  Дърва ак пр.м³ 1007 8,00 8056,00 

29-м Едра ак пл.м³ 0 16,00 0,00 

  Средна  ак пл.м³ 65 16,00 1040,00 

  Дребна ак пл.м³ 23 16,00 368,00 

  Дърва ак пр.м³ 411 8,00 3288,00 

29-о Едра ак пл.м³ 0 16,00 0,00 

  Средна  ак пл.м³ 2 16,00 32,00 

  Дребна ак пл.м³ 1 16,00 16,00 

  Дърва ак пр.м³ 35 8,00 280,00 

37-а2 Едра ак пл.м³ 0 16,00 0,00 

  Средна  ак пл.м³ 69 16,00 1104,00 

  Дребна ак пл.м³ 16 16,00 256,00 

  Дърва ак пр.м³ 1633 8,00 13064,00 

45-а Едра ак пл.м³ 7 16,00 112,00 

  Средна  ак пл.м³ 134 16,00 2144,00 

  Дребна ак пл.м³ 25 16,00 400,00 

  Дърва ак пр.м³ 1053 8,00 8424,00 
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45-г Едра ак пл.м³ 2 16,00 32,00 

  Средна  ак пл.м³ 53 16,00 848,00 

  Дребна ак пл.м³ 9 16,00 144,00 

  Дърва ак пр.м³ 711 8,00 5688,00 

118-е Едра ак пл.м³ 0 16,00 0,00 

  Средна  ак пл.м³ 41 16,00 656,00 

  Дребна ак пл.м³ 6 16,00 96,00 

  Дърва ак пр.м³ 527 8,00 4216,00 

118-ж Едра ак пл.м³ 0 16,00 0,00 

  Средна  ак пл.м³ 37 16,00 592,00 

  Дребна ак пл.м³ 7 16,00 112,00 

  Дърва ак пр.м³ 451 8,00 3608,00 

48-а Едра чдб,срлп пл.м³ 61 16,00 976,00 

  Средна  чдб,срлп пл.м³ 52 16,00 832,00 

  Дребна чдб,срлп пл.м³ 6 16,00 96,00 

  Дърва чдб,срлп пр.м³ 327 8,00 2616,00 

48-г Едра срлп пл.м³ 27 16,00 432,00 

  Средна  срлп пл.м³ 23 16,00 368,00 

  Дребна срлп пл.м³ 2 16,00 32,00 

  Дърва срлп пр.м³ 332 8,00 2656,00 

37-е1 Едра чб пл.м³ 1 16,00 16,00 

  Средна  чб пл.м³ 34 16,00 544,00 

  Дребна чб пл.м³ 2 16,00 32,00 

  Дърва чб пр.м³ 638 8,00 5104,00 

29-л Едра кдб,цр,лдб,лп,кл,мжд пл.м³ 64 16,00 1024,00 

  Средна  кдб,цр,лдб,лп,кл,мжд пл.м³ 25 16,00 400,00 

  Дребна кдб,цр,лдб,лп,кл,мжд пл.м³ 1 16,00 16,00 

  Дърва кдб,цр,лдб,лп,кл,мжд пр.м³ 1387 8,00 11096,00 

37-г1 Едра цр,кдб,мжд пл.м³ 22 16,00 352,00 

  Средна  цр,кдб,мжд пл.м³ 7 16,00 112,00 

  Дребна цр,кдб,мжд пл.м³ 0 16,00 0,00 

  Дърва цр,кдб,мжд пр.м³ 1360 8,00 10880,00 

1354-б Едра цр,лдб,блг пл.м³ 7 16,00 112,00 

  Средна  цр,лдб,блг пл.м³ 33 16,00 528,00 

  Дребна цр,лдб,блг пл.м³ 0 16,00 0,00 

  Дърва цр,лдб,блг пр.м³ 800 8,00 6400,00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТА х 101 296,00 
 

 

 2. Вид на процедурата – открит конкурс. 

       3.Определям гаранция за участие в конкурса в размер на 5 064,80 лв. /пет хиляди и шестдесет и 

четири лева и осемдесет стотинки/, която се внася по  сметка на Община Главиница – IBAN: BG 96 

CECB 97903347835600, BIC: CECB BG SS, Централна кооперативна банка – клон гр. Главиница  в 

срок до 12:00 часа на 16.07.2018 г. 

       4. Срок за изпълнение на дейностите по обекта: - до 30.03.2019 г. 

      5. До участие в процедурата се допускат кандидати, отговарящи на следните условия: 

            5.1. Кандидатите да са търговци, регистрирани в публичните регистри по чл. 235 или чл. 241 

от Закона за горите и да притежават удостоверение за регистрация на дейността ”Добив на 

дървесина” или „Планиране и организация на добива на дървесина”; 
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 5.2. Кандидатите за участие в процедурата трябва да имат сключен трудов договор най-

малко с един лесовъд, вписан в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите за 

упражняване на частна лесовъдска практика за дейността ”Планиране и организация добива на 

дървесина”; 

 5.3. Кандидатите за участие в процедурата трябва да разполагат с необходимата техника за 

изпълнение на дейността, която следва да е регистрирана, в зависимост от вида и, съгласно 

действащото законодателство и технически изправна, както следва: 

               5.3.1. моторен трион – 3 /три/ бр.; 

    5.3.2. специализирана техника за  извоз – 1/един/ бр.; 

          5.3.3.  специализирана техника за рампиране – 1 /един /бр. 

 5.4. Кандидатите за участие в процедурата трябва да разполагат с необходимите работници 

за изпълнение на услугата, в брой съответстващ на изискуемия минимален брой техника. 

6. Допускам наемането на подизпълнители от участниците в конкурса, като подизпълнителят е 

длъжен да отговаря на същите изисквания, каквито са посочени за допускане на кандидатите до 

участие в конкурса. Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, това се вписва в 

офертата и към нея кандидатът и  подизпълнителят  прилагат декларации, че : 

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 

217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) не е в производство по ликвидация; 

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с Кмета на Община Главиница;  

д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;  

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата и към Община Главиница, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен държавен орган; 

       7. Определям гаранцията за изпълнение в размер 5 /пет/ % от достигнатата стойност на обекта. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

7.1. Парична сума внесена по сметка на Община Главиница - IBAN: BG 96 CECB 

97903347835600, BIC: CECB BG SS, Централна кооперативна банка – клон гр. Главиница; 

7.2. Банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. В случай, че кандидатът представи 

банкова гаранция, в нея следва да се посочи, че тя се освобождава след изрично писмено известие 

от възложителя. 

7.3. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

  8. Определям критерия за класиране на офертите – „най-ниска цена”. 

     9. Срок на валидност на офертите – 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на 

отваряне на офертите на кандидатите.  

 10. Кандидатите за участие в конкурса могат да подават само по една оферта за обекта. 

 

 11. Кандидатите могат да правят оглед на обекта от 9:00 до 16:00 часа до 13.07.2018 година, 

включително по предварителна заявка, през всички работни дни на община Главиница в 

присъствието на  служител на отдел  «Управление и стопанисване на общински гори».   

12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - в административната 

сграда на община Главиница на 16.07.2018 година от 15:00 часа. 

      13. Цената на документацията за процедурата е в размер на 20,00лв./ двадесет лева /. Същата се 

закупува от Центъра за информация и услуги на община Главиница, от датата на обявяване на 

процедурата, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа до 13.07.2018 година, включително. 

Документацията може да се изтегли без заплащане и от интернет страницата на община Главиница. 

14. Предложения за участие в процедурата се приемат в Центъра за информация и услуги на 

община Главиница, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа до 13.07.2018 г., включително и на 

16.07.2018 г. от 08:30 до 12:00 часа. Подават се от кандидата или от надлежно упълномощено от 

него лице, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път.  
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15. Утвърждавам документацията за процедурата, която съдържа: 

 

15.1. Копие от настоящата заповед; 

15.2. Проект на договор;  

15.3. Условия за провеждане на открития конкурс: 

15.4. Указания за изготвяне на офертата/предложение/; 

15.5. Заявление за участие; 

15.6. Декларации - по образец; 

15.7. Образец на оферта/предложение/; 

15.8. Техническо предложение; 

15.9. Административни сведения; 

15.10. Списък на документите, съдържащи се в предложението; 

15.11 Карнет-описи на маркираните за сеч дървета по насаждения; 

15.12. Сортиментни ведомости по насаждения; 

15.13. Технологични планове за добив на дървесина по насаждения. 

 

16. Документацията за участие в открития конкурс да се  публикува на интернет страницата на 

община Главиница, най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите, както и да бъде 

поставена в същия срок на мястото за обяви в Община Главиница. 

 

   17. Лице за контакти – инж. Филип Тодоров – началник отдел «Управление и стопанисване на 

общински гори». 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Сюзан Хасан– зам.- кмет 

на община Главиница. 

 

 

 

 

С уважение,  Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ 

Кмет на община Главиница 

 

Съгласувал: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

СЮЗАН ХАСАН 

Зам.-кмет на община Главиница 

 

Изготвил: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

Филип Тодоров 

Началник отдел УСОГ 
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