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ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 
 

З А П О В Е Д 

№ РД - 01-364 

гр. Главиница, 10.06.2019 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 № 430/22.01.2019 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/ 

45-б Едра ак пл.м³ 0 18,00 0,00 

  Средна  ак пл.м³ 142 18,00 2556,00 

  Дребна ак пл.м³ 15 18,00 270,00 

  Дърва ак пр.м³ 1680 9,00 15120,00 

48-ж Едра ак пл.м³ 0 18,00 0,00 

  Средна  ак пл.м³ 193 18,00 3474,00 

  Дребна ак пл.м³ 34 18,00 612,00 

  Дърва ак пр.м³ 2500 9,00 22500,00 

1001-а Едра ак пл.м³ 1 18,00 18,00 

  Средна  ак пл.м³ 3 18,00 54,00 

  Дребна ак пл.м³ 0 18,00 0,00 

  Дърва ак пр.м³ 147 9,00 1323,00 

1001-б Едра ак пл.м³ 19 18,00 342,00 

  Средна  ак пл.м³ 108 18,00 1944,00 

  Дребна ак пл.м³ 14 18,00 252,00 

  Дърва ак пр.м³ 775 9,00 6975,00 
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29-з Едра кдб,лдб,цр,мжд, 

кл, срлп 

пл.м³ 24 18,00 432,00 

  Средна  пл.м³ 30 18,00 540,00 

  Дребна   пл.м³ 0 18,00 0,00 

  Дърва   пр.м³ 1087 9,00 9783,00 

29-к Едра кл,цр,гбр,кдб пл.м³ 28 18,00 504,00 

  Средна    пл.м³ 6 18,00 108,00 

  Дребна   пл.м³ 0 18,00 0,00 

  Дърва   пр.м³ 433 9,00 3897,00 

49-с Едра пляс пл.м³ 77 18,00 1386,00 

  Средна    пл.м³ 9 18,00 162,00 

  Дребна   пл.м³ 7 18,00 126,00 

  Дърва   пр.м³ 484 9,00 4356,00 

1309-ц Едра бл,цр пл.м³ 6 18,00 108,00 

  Средна    пл.м³ 16 18,00 288,00 

  Дребна   пл.м³ 0 18,00 0,00 

  Дърва   пр.м³ 780 9,00 7020,00 

1309-ш Едра цр,бл пл.м³ 7 18,00 126,00 

  Средна    пл.м³ 20 18,00 360,00 

  Дребна   пл.м³ 0 18,00 0,00 

  Дърва   пр.м³ 573 9,00 5157,00 

1309-щ Едра цр пл.м³ 1 18,00 18,00 

  Средна    пл.м³ 3 18,00 54,00 

  Дребна   пл.м³ 0 18,00 0,00 

  Дърва   пр.м³ 78 9,00 702,00 

1309-з1 Едра цр,бл,кдб пл.м³ 6 18,00 108,00 

  Средна    пл.м³ 9 18,00 162,00 

  Дребна   пл.м³ 0 18,00 0,00 

  Дърва   пр.м³ 507 9,00 4563,00 

1354-г Едра лдб,цр пл.м³ 7 18,00 126,00 

  Средна    пл.м³ 3 18,00 54,00 

  Дребна   пл.м³ 0 18,00 0,00 

  Дърва   пр.м³ 780 9,00 7020,00 

1353-д Едра цр,бл,мжд пл.м³ 4 18,00 72,00 

  Средна    пл.м³ 10 18,00 180,00 

  Дребна   пл.м³ 0 18,00 0,00 

  Дърва   пр.м³ 147 9,00 1323,00 

46-о Едра срлп,яс пл.м³ 8 18,00 144,00 

  Средна  срлп,яс пл.м³ 71 18,00 1278,00 

  Дребна срлп,яс пл.м³ 7 18,00 126,00 

  Дърва срлп,яс пр.м³ 773 9,00 6957,00 

ОБЩО ЗА ОБЕКТА х 112 680,00 
  

 

 2. Вид на процедурата – открит конкурс. 

       3. Определям гаранция за участие в конкурса в размер на 5 634,00 лв. /пет хиляди  

шестстотин тридесет и четири лева/, която се внася по  сметка на Община Главиница – 
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IBAN: BG 96 CECB 97903347835600, BIC: CECB BG SS, Централна кооперативна 

банка – клон гр. Главиница  в срок до  16:30 часа на 28.06.2019 г. 

       4. Срок за изпълнение на дейностите по обекта: - до 30.03.2020 г. 

       5. До участие в конкурса се допуска търговец по смисъла на Търговския закон, 

регистриран в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващ удостоверение за 

регистрация за дейността  „Добив на дървесина ” или „ Планиране и организация на 

добива на дървесина ”, и който: 

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. 15 от допълнителните разпоредби 

на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (ЗПКОНПИ) с Кмета на Община Главиница; 

д) не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

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; 

з) е внесъл гаранция за участие в конкурса; 

и) заедно с посочените от него подизпълнители отговаря на техническите и 

квалификационните изисквания за извършване на дейността 

Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, 

това се посочва в заявлението заедно с ЕИК или ЕГН, номер на удостоверението за 

регистрация на подизпълнителя в публичния регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ. 

к ) е регистриран в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите 

по чл. 241 ЗГ за съответната дейност. 

           л) има съответния минимален брой собствена специализирана техника и 

наети на трудов договор работници, осигуряващи извършване на ползването на 

дървесина от обекта, съгласно изискванията посочени в документацията за търга. 

Техниката следва да е регистрирана, в зависимост от вида ú, съгласно действащото 

законодателство и технически изправна, както следва: 

-  моторни триони –  4 /четири / бр.;   

-  сортиментен трактор(форвардер) -1 / един / бр. 

  

м) представи всички изискуеми документи, съгласно документацията. 
     

6.  Допускам наемането на подизпълнители от спечелилия процедурата 

участник. 

7. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5%/пет процента/ 

от достигнатата стойност на обекта. Гаранцията за изпълнение се представя по избор на 

определения за изпълнител под формата на парична сума, внесена по сметка  на  

Община Главиница - IBAN: BG 96 CECB 97903347835600, BIC: CECB BG SS, 

Централна кооперативна банка – клон гр. Главиница или на банкова гаранция, учредена 

в полза на възложителя. В представената банкова гаранция трябва да има изричен 

запис, че тя се освобождава само след писмено известие от възложителя. В срок от 

седем дни от влизането в сила на заповедта за класиране на кандидатите и определяне 

на изпълнител или съобщаването й, когато е допуснато предварително изпълнение, 

определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение под формата на парична 

сума или под формата на банкова гаранция. В случай че не бъде представена банкова 

гаранция, внесената гаранция за участие на определения изпълнител се трансформира в 

гаранция за изпълнение. При разлика в стойността на гаранциите за участие и 
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изпълнение и непредставяне на банкова гаранция, се довнася сума в размер на 

разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие. 

Задържането и освобождаването на гаранциите се извършва съгласно клаузите на 

договора.       

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

датата на отваряне на офертите на кандидатите. 

9. Определям критерий за класиране на офертите: „най – ниска цена”. 

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

11. Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от кандидатите от 

интернет страницата на община Главиница,  без заплащане или да се закупи от 

кандидатите за участие в процедурата от община Главиница гр. Главиница, обл. 

Силистра, ул. « Витоша» № 44. Цената на тръжните документи е 10,00 (десет) лева без 

ДДС. Същата се закупува от деловодството на община Главиница,  всеки работен ден  в 

периода от публикуването на заповедта на интернет страницата на Общината  до 16:30 

чaса на 28.06.2019г. 

         12. Кандидатите могат да правят оглед на обекта всеки работен ден от 

публикуването на заповедта на интернет страницата на община Главиница до 16:30 

часа на 28.06.2019г., в присъствието на служител на община Главиница, след направена 

предварителна писмена заявка в деловодството на община Главиница. 

13. Офертите се подават от кандидатите за участие в открития конкурс в срок до 

16:30 часа на 28.06.2019 г. включително в деловодството на община Главиница, гр. 

Главиница, обл. Силистра, ул. « Витоша» № 44. 

14. Откритият конкурс ще се проведе на 01.07.2019г. от 10:00 часа в 

административната сграда на община Главиница, гр. Главиница, обл. Силистра, ул. « 

Витоша» № 44. 

15. С настоящата заповед утвърждавам документация за участие в открития 

конкурс за обект  №1, която съдържа:  

15.1. Копие от настоящата заповед; 

15.2. Условия за изготвяне на офертите и за провеждане на открития конкурс, 

включващи описание на обекта, дейности, предмет на възлагане по процедурата, 

срокове за изпълнение, изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и 

подизпълнителите, документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при 

участие в конкурса, показателите за определяне на оценката на офертата, основания за 

недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата, начин на 

подготовка и оформяне на офертата за провеждане на открития конкурс; 

15.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец; 

15.4. Заявление за участие – по образец; 

15.5. 6 /шест/ броя Декларации – по образец; 

15.6. Образец на офертата; 

15.7. Проект на договор. 

15.8. Карнет - опис на маркираните за сеч дървета (по насаждения); 

15.9. Технологични планове (по насаждения); 

15.10. Сортиментни ведомости  (по насаждения). 

16. Цялата документация по провеждането на процедурата да се съхранява 3 (три) 

години след приключване изпълнението на договора или след прекратяване на 

процедурата. На кандидатите за участие в открития конкурс да се продават копия от 

утвърдената документация. 

17. Заповедта и документацията за участие в конкурса да се публикува на 

интернет страницата на Община Главиница, най-малко 15 дни преди крайния срок за 

подаване на документи за участие. 
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18. Изменение за отстраняване на очевидна техническа грешка по вече 

публикувана документация се допуска не по-късно от 5 дни преди крайния срок за 

подаване на оферти със заповед на възложителя, която се публикува към електронната 

преписка на процедурата. 

19. До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите кандидатите за 

участие  могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие. В срок, един ден от постъпване на искането, възложителят публикува 

разяснението на интернет страницата на Община Главиница, към електронната 

преписка на процедурата без да посочва лицето, направило искането. 

20. Лице за контакти- инж. Филип Тодоров – началник отдел „Управление и 

стопанисване на общински гори”, тел. 0887363332. 

Копие от Заповедта да се постави на информационното табло на Община 

Главиница. 

Копие от Заповедта да се връчи на главния счетоводител на община Главиница - 

за сведение и на инж. Филип Тодоров– началник отдел „Управление и стопанисване на 

общински гори”– за публикуване на интернет страницата на община Главиница. 

 

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 

 

Изготвил:  

Филип Тодоров 

Началник отдел УСОГ 
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