
 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 

З А П О В Е Д 
№ 494  

гр. Главиница, 01.07.2021 г. 
 

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

администрация,  чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3, във връзка с чл. 46, т. 1,  чл. 49, ал. 1, т. 2, 

чл. 49, ал. 2 и чл. 65 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/Наредбата/ и Решение № 182 от 29.04.2021 г. на 

Общински съвет – Главиница, 
 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 
I. Откривам процедура – търг с тайно наддаване за „Продажба на стояща дървесина 

на корен от общински горски територии” по реда на чл. 15-24, чл. 31-33 и чл. 35 от 

Наредбата. 

1. Адрес на Продавача – Община Главиница, ул. „Витоша” № 44, тел. 08636/ 20 40, е-

mail: obshtina@glavinitsa.bg. 

2. Вид на процедурата – търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен от общински горски територии. 

3. Предмет на процедурата – продажба на стояща дървесина на корен от общински 

горски територии за Обект № 1, включващ подотдели 46-ж, 33-с и 46-з с общо прогнозно 

количество 2 161 пл. куб. м, разпределени по категории и цени, както следва: 

 

 

 

Отдел 
Площ за 
сеч/ха/ 

Землище 

Дървесен 
вид 

Категория 
дървесина 

Мярка 
 

Коли- 
чество 

Цена 
за 1 пл.м³ в 
лв. без ДДС  

Обща 
стойност в 
лв. без ДДС 

46-ж 
10,4 ха 

с .Богданци 

топола едра пл. м³ 8 50,00 400,00 

 средна пл. м³ 272 36,00 9792,00 

 дребна пл. м³ 32 35,00 1120,00 

 дърва пл. м³ 369 34,00 12546,00 

акация средна пл. м³ 8 42,00 336,00 

 дребна пл. м³ 5 41,00 205,00 

 дърва пл. м³ 48 40,00 1920,00 

 Общо за отдела: 742 35,47 26319,00 

33-с 
7,4ха 

с.Малък 

Преславец 

акация средна пл. м³ 85 42,00 3570,00 

 дребна пл. м³ 17 41,00 697,00 

 дърва пл. м³ 536 40,00 21440,00 

 Общо за отдела: 638                40,29 25707,00 

46-з 
9,8 ха 

с. Богданци 
 

акация средна пл. м³ 59 42,00 2478,00 

 дребна пл. м³ 22 41,00 902,00 

 дърва пл. м³ 700 40,00 28000,00 

 Общо за отдела: 781 40,18 31380,00 

 ОБЩО ЗА ОБЕКТА: 2 161 38,60 83 406,00 
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 Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни. При разлики между 

действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в настоящата 

документация, заплащането ще се извършва по предложената от участника единична цена, 

за един пл. куб.м. от предложените единични цени за съответните категории. 

4. Начална прогнозна стойност на обекта по т. 3 – 83 406,00 лв. /осемдесет и три 

хиляди четиристотин и шест лева/ без ДДС. 

5. Гаранция за участие в търга с тайно наддаване – 4 170,30лв. /четири хиляди сто и 

седемдесет лева и 30 ст./, представляваща 5/пет/ % от началната стойност на обекта, която 

се внася по следната банкова сметка на Община Главиница: – IBAN: BG 96 CECB 

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

6. Срок за изпълнение на договора за обекта – най-късно до 15.12.2021 г. 

7. Условия за участие в търга с тайно наддаване – допуска се наемането на 

подизпълнители от участниците. 

7.1. Участниците и подизпълнителите трябва да са търговци, регистрирани в 

публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от Закона за горите за дейността „Добив на 

дървесина”; 

7.2. Участниците и подизпълнителите не трябва: 

- да са осъждани с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по  

чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

- да са обявени в несъстоятелност и да са в производство по несъстоятелност; 

- да са в производство по ликвидация; 

- да са свързани лица 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; 

- да са сключили договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

- да са лишени от право да упражняват търговска дейност; 

- да имат парични задължения към държавата и Община Главиница, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган. 

7.3. Участниците заедно с посочените подизпълнители трябва да имат назначени най-

малко трима правоспособни резачи, както и да притежават /или да са сключили договор за 

наем/ за най-малко три моторни триона, регистрирани в КТИ /Областна дирекция 

„Земеделие” след 01.01.2017 г./. 

7.4. Участниците трябва да представят офертите си в съответствие с изискванията, 

посочени в раздели VI и VII от условията за участие в търга с тайно наддаване.  

8. Гаранция за изпълнение на договора – 10 /десет/ % от достигнатата стойност на 

обекта. Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума, която се 

довнася по горепосочената банкова сметка на Община Главиница към паричната сума на 

внесената гаранция за участие, или оригинал на банкова гаранция, със срок на валидност, 

надвишаващ срока на договора с 30 /тридесет/ дни. 

9. Срок на валидност на офертите – 90 /деветдесет/ дни. 

10. Критерий за класиране на офертите – най-висока предложена цена. В случай, че 

двама или повече участници са предложили най-висока цена, класирането им ще се 

извърши според времето на подаване на офертите. 

11. Цена на документацията за участие в процедурата - 50,00 лв. /петдесет лева/ без 

ДДС, заплаща се на касата в Център за административно обслужване на гражданите при 

Община Главиница, ул. „Витоша” №44. Платената цена за документация не подлежи на 

връщане. 

12. Място и срок за получаване на документация за участие – получава се в Център за 

административно обслужване на гражданите при Община Главиница, срещу представен 

документ за платена документация, от 08:30 часа до 16:00 часа всеки работен ден от 

02.07.2021 г. до 16.07.2021 г. 

13. Оглед на обекта – извършва се в работен ден от 02.07.2021 г. до 16.07.2021 г. от       

08:30 часа до 16:00 часа в присъствието на представител от отдел «Управление и 

стопанисване на общински гори», след представяне на документ за закупена 
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документация и след писмено заявление за това. Разходите за оглед на обекта са за сметка 

на участника.  

14. Място и срок за подаване на офертите - Център за административно обслужване на 

гражданите при Община Главиница, в срок от 08:30 часа до 16:00 часа всеки работен ден 

от 02.07.2021 г. до 16.07.2021 г. 

15. Място, дата и час на провеждане на търга с тайно наддаване – търгът с тайно 

наддаване ще се проведе на 19.07.2021 г.. в сградата на Община Главиинца, етаж 2, 

Заседателна зала, от 10:00 часа.  

 

ІІ. Утвърждавам документация за участие в търг с тайно наддаване за „Продажба на 

стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №1, включващ 

подотдели 46-ж, 33-с и 46-з с общо прогнозно количество 2 161 пл. куб. м. 

 

III. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Сюзан Хасан – зам.-кмет 

„Стопански дейности” на Община Главиница. 

 

 

 

 

 

 

 

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ 

Кмет на Община Главиница 

 

 

    

 

Съставил 

инж. Филип Тодоров 

началник отдел УСОГ 

 


