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  ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33                              (086) 82 42 43    Факс:(086) 82 33 43 

  7500 Силистра                                                   E-mail: mayor@silistra.bg  

 

З А П О В Е Д 
 

     № ЗК-1875 от 04.12.2019 г.  

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

администрация, чл.112 от Закона за горите, чл. 3, ал.1, т.1, чл.10, ал.1, т. 1, 6, 7, 9, 10,  чл.12, 

ал.1, чл.15, ал.1, 3 и 4, чл. 49, ал.3 и чл.53, ал.2 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,  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
  

І. Откривам процедура за провеждане на Открит конкурс за продажба на стояща 

дървесина на корен.  

1. Предмет на процедурата - продажба на стояща дървесина на корен в общински 

горски територии, собственост на Община Силистра в обект № 1-2019 с общо прогнозно 

количество  дървесина 724 м³.  

    2. Определям начална цена на дървесината, както следва: 

 
обект №1 

Землище Отдел, 
подотдел 

Категория Асортимент Дърв. 
вид 

Количество 
м3 

Цена на 
1 м3 без 

ДДС    
лв.  

Стойност 
без ДДС             

лв дървесина 

Айдемир 45-л едра трупи ак 4 60 240 

    средна технолог. ак 8 50 400 

    дребна технолог. ак 1 50 50 

    дърва технолог. ак 12 50 600 

Общо 44-л 25   1290 

Смилец 47-к едра трупи ак 0 62 0 

    средна технолог. ак 10 50 500 

    дребна технолог. ак 7 50 350 

    дърва технолог. ак 17 50 850 

Общо 47-к 34   1700 

Смилец 48-л едра трупи ак 1 60 60 

    средна технолог. ак 10 50 500 

    дребна технолог. ак 1 50 50 

    дърва технолог. ак 12 50 600 

Общо 48-л 24   1210 

Ветрен 15-в едра трупи ак 171 60 10260 

    средна технолог. ак 2 50 100 

    дребна технолог. ак 15 50 750 

    дърва технолог. ак 193 50 9650 

Общо 15-в 381   20760 

Айдемир 453-б2 едра трупи ак 3 60 180 

    средна технолог. ак 15 50 750 

    дребна технолог. ак 3 50 150 

    дърва технолог. ак 25 50 1250 
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Общо 453-б2 46   2330 

Айдемир 453-л2 едра трупи ак 2 60 120 

    средна технолог. ак 6 50 300 

    дребна технолог. ак 1 50 50 

    дърва технолог. ак 30 50 1500 

Общо 453-л2 39   1970 

Айдемир 453-у2 едра трупи ак 4 60 240 

    средна технолог. ак 10 50 500 

    дребна технолог. ак 1 50 50 

    дърва технолог. ак 15 50 750 

Общо 453-у2 30   1540 

Айдемир 453-в3 едра трупи ак 2 60 120 

    средна технолог. ак 3 50 150 

    дребна технолог. ак 0 50 0 

    дърва технолог. ак 5 50 250 

Общо 453-в3 10   520 

Айдемир 453-г3 едра трупи ак 1 60 60 

    средна технолог. ак 1 50 50 

    дребна технолог. ак 0 50 0 

    дърва технолог. ак 2 50 100 

Общо 453-г3 4   210 

Бабук 463-г едра трупи ак 2 60 120 

    средна технолог. ак 10 50 500 

    дребна технолог. ак 4 50 200 

    дърва технолог. ак 15 50 750 

Общо 463-г 31   1570 

Смилец 465-ж1 едра трупи ак 1 60 60 

    средна технолог. ак 21 50 1050 

    дребна технолог. ак 7 50 350 

    дърва технолог. ак 22 50 1100 

Общо 465-ж1 51   2560 

П.Ламбриново 469-г едра трупи ак 9 60 540 

    средна технолог. ак 13 50 650 

    дребна технолог. ак 2 50 100 

    дърва технолог. ак 25 50 1250 

Общо 469-г 49   2540 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ №1 724   38200 
 
 

Забележка:   Посочените количества дървесина за обекта и за всеки подотдел са 

прогнозни. При разлики между действително добитата дървесина от съответното 

насаждение и посочените в настоящата документация прогнозни количества, 

заплащането ще се извършва по предложената от участника цена, изчислена за един 

плътен м. куб. от  съответните категории и асортименти, по действително добитото 

количество дървесина, отразено в предавателно–приемателния протокол. 

           Участниците в процедурата за Обект № 1-2019 не могат да подават оферти, в които 

цената на дървесината е по - ниска от посочената в Таблица № 1. 
           3. Определям обща гаранция за участие в конкурса, представляваща 5 % от началната 

цена на Обект № 1-2019, както следва: 1910,00 лв. без ДДС, внесени в касата на общината 
или по сметка: IBAN № BG76 STSA 9300 3300 8011 49 

4. Определям гаранция за изпълнение на договора -  в размер  5 % от достигнатита 

цена за продажба на дървесина, която се внася преди подписването на договора в една от 

следните форми по избор на участника: 
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    - парична сума, внесена в касата или по сметка на общината  
IBAN № BG76 STSA 9300 3300 8011 49 

    - банкова гаранция, учредена в полза на общината. 

 5. Условия и начин на плащане на цената  

5.1.При сключването на договора Купувачът заплаща авансово не по-малко от 50 % от 

достигнатата в конкурса цена без ДДС на дървесината, по сметка на Община 

Силистра  IBAN № BG50 STSA 9300 8402 6756 00, вид плащане:44 40 00, за 

което спечелилият конкурса представя надлежен документ.  
5.2.След изчерпване на първоначално внесената авансова вноска, Купувачът внася нови 

авансови вноски, покриващи стойността на всяка партида дървесина, която е приета с 

протокол и ще бъде транспортирана.   

5.3 Срока за получаване на позволителните за сеч и извоз е определен в проекто-договора. 

         6. Срок за изпълнение на договора – датата на последния протокол за освидетелстване 

на сечищата, но не по-късно от 31.05.2020 г.  

            7. Технически и квалификационни изисквания  

            7.1. Кандидатът за участие в процедурата трябва да е търговец, вписан в публичния 

регистър на ИАГ /чл.241 от ЗГ/ и притежаващ удостоверение за регистрация за дейностите 

„Добив на дървесина”. 
7.2 Кандидатите за участие в процедурата трябва да разполагат с необходимата 

собствена или наета техника за изпълнение на дърводобива и транспорта на дървесината, 

която следва да е регистрирана, в зависимост от вида й, съгласно действащото 

законодателство, и технически изправна, както следва: 

            7.2.1.   моторен трион – 3 бр.; 

7.2.2.   специализиран кран за товарене на дървесина - 3 бр.; 

7.2.3.  товарни автомобили – 3 бр. 
7.3. Да имат сключени договори с квалифицирани работници и служители за 

изпълнение на дърводобива и транспорта на дървесината; 

7.4. При подаване на офертите кандидатът  удостоверява  обстоятелствата по  т. 7.3., т. 

7.4. и т. 7.5. с декларация и прилага изискуемите  документи;  

            7.5. Кандидатите за участие в процедурата трябва да имат сключен 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 на 

добива на дървесина”. 
 8. Време и начин на оглед – след закупуването на конкурсната документация, всеки 

работен ден 09,00-12,00 ч. 14,00-16,00 ч. до 19.12.2019 г. 

 9. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за 

участие в процедурата: от гише „Общинска собственост” в Общинския център за 

информация и услуги на гражданите в сградата на Община Силистра до 16.00 часа на 

19.11.2019 г., срещу 100 лв. (сто лева) без ДДС, платени в брой в „Банка ДСК” ЕАД,  

или по  IBAN № BG50 STSA 9300 8402 6756 00, вид плащане:44 70 00. 
 10. Срок за внасяне на гаранция за участие до 16,00 ч. на 19.12.2019 г. 

 11. Офертата по образец, заедно с необходимите документи се подава в запечатан, 

непрозрачен, със запазена цялост плик от кандидата или упълномощен от него представител 

като върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, 

телефон. Офертата съдържа  и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана 

цена”, наименование на кандидата  и обекта. Пликът „Предлагана цена” съдържа попълнено 

и подписано ценово предложение на кандидата за покупката на стояща дървесина на корен. 

       12. Офертата се подава в деловодството на Община Силистра всеки работен ден до 

19.12.2019 г., от 9.00 часа до 16.00 часа. 

       Офертата е валидна в срок до 60 дни от крайния срок за получаването й. 

       13. Определям критерий за класиране на офертите – „Най висока цена”.  Конкурсът се 

печели от участника, предложил най-висока цена. 
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 14.Място, ден и час за провеждане на конкурса – 20.12.2019 г.,  10,00 ч. в заседателната зала 

на Общината; 

       15. Задържането и освобождаването на гаранцията на кандидатите става по реда на чл. 32 

и чл. 33 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.  

16. Задължение на купувача, отразено в проекта на договор, е да продаде от временен 

склад и транспортира в срок от 20 (двадесет) работни дни след подписване на договора 

договора 342 (триста четиридесет и два) пространствени куб.м.,нарязани на трупчета дърва 

за огрев до училища, детски градини, кметства и кметски намесничества от Община 

Силистра по списък с количества, който е неразделна част от договора.  

       17. Документи, които трябва да представят кандидатите за участие: 

       17.1.Документ за закупуване на конкурсна документация; 

       17.2.Документ за внесена гаранция за участие; 

       17.3.Удостоверение за актуално състояние; 

       17.4. ЕИК/БУЛСТАТ/; 

       17.5.Документ за самоличност на лицето,  представляващо търговеца при провеждане на 

процедурата или когато кандидата е физическо лице; 

       17.6.Декларация, че кандидата: 

       17.6.1 не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран, за престъпление 

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

       17.6.2. не е обявен в несъстоятелност или в производство за несъстоятелност; 

       17.6.3. не се намира в ликвидация; 

       17.6.4. 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 ръководителя 

на структурното звено в Общинска администрация Силистра. 

       17.6.5 не е сключил договор с лице по чл.21 от ЗПУКИ; 

       17.6.6. не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

       17.6.7. няма задължения към общината, държавата и осигурителните фондове, с влязъл в 

сила акт на компетентен орган или официален документ за отсрочване или разсрочване на 

задълженията; 

       17.7. Заверено копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния 

регистър по чл. 241 от ЗГ; 

       17.8. Заверено копие от удостоверението за регистрация на лицензирания лесовъд и от 

трудовия му договор, ако е нает; 

       17.9. Декларация за оборудването, машините и техническите съоръжения – по образец;       

       17.10. Документ за регистрация на собствена техника; 

       17.11. Талон за преминал технически преглед на техниката-заверени копия; 

       17.12. Копия от трудовите договори на работниците и служителите, наети от кандидата, 

и свидетелство за придобита правоспособност за всеки от тях; 

       17.13. Административни сведения; 

       17.14. Нотариално заверено пълномощно, когато кандидатът участва с представител; 

       17.15. Плик „Предлагана цена”    

      18. Документите по т.17 се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. 

      19. Кандидат, предвиждащ участие на подизпълнители вписва това в офертата. 

      20. Участниците в конкурса представят предложение за  цена за покупката на стояща 

дървесина на корен. 

      21. Кандидатите имат право да подадат само една оферта. 

      22. От участие в конкурса се отстраняват участниците, които: 

- не са представили някой от изискуемите документи по т.17  

- за когото са налице обстоятелства по т.17.6 

- са представили оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 

условия и изисквания 

-  са участвали в съдебни производства против Община Силистра  
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- имат неизпълнени договорни задължения към Община Силистра и/или договора с тях е 

прекратен по тяхна вина 

     23. При еднакви предложения предимство има кандидатът, чийто предмет на дейност се 

реализира на територията на Община Силистра и който  декларира, че ще наеме работници 

от нея. 

    24. Със спечелилия кандидат се сключва договор в седемдневен срок от влизане в сила на 

заповедта за определяне на изпълнител. При сключване на договора кандидатът представя 

следните документи: 

    24.1. Удостоверение за актуално състояние, издадено през последните шест месеца; 

    24.2.Удостоверение, че ЮЛ/ЕТ не е в ликвидация и несъстоятелност; 

    24.3 Удостоверение за липса на  задължения към НАП; 

    24.4. Удостоверение за липса на  задължения към  Община Силистра; 

    24.5 Документ за внесена или учредена в полза на Община Силистра гаранция за 

изпълнение на договора съгласно І,т.4 от настоящата заповед; 

    24.6. Документ за внесена авансова вноска съгласно І,т.5 от настоящата заповед. 

    24.7. Свидетелство за съдимост на собственика/ците, управителя или на членовете на 

управителните органи на търговеца, издадено през последните шест месеца. 

 

ІІ. Утвърждавам конкурсната документация, която е неразделна част от настоящата заповед, 

както следва: 

1. Копие от настоящата заповед 

2. Условия за участие, включващи изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите, 

документи, които следва да бъдат представени за участие и основания за недопускане 

или отстраняване на кандидат от участие; 

3. Заявление за участие в открития конкурс 

4. Оферта-образец 

5. Технологични планове за добив на дървесина 

6. Административни сведения-образец 

7. Техническо предложение 

8. Проекто-договор за  продажба на стояща дървесина на корен  

 
ІІІ. Лице за контакти: Георги Кирилов, тел. за връзка 086/816 333, стая № 211 в сградата на 

Общинска администрация – Силистра. 

 

 ІV. На основание чл.14, ал.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 горски продукти,  настоящата заповед да се публикува на интернет 

страницата на Община Силистра,   и да се постави на видно място в сградата на общинската 

администрация най-малко 15 дни преди  крайния срок за подаване документи за участие в 

конкурса. 

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 

 

 
Съгласували:  

Валерий Недев – главен юрисконсулт……………. 

 

Мирослав Калинов –  За зам. Кмет  „Финанси и икономика”,на основание заповед 

1822/22.11.2019г………………….. 

 

Изготвил: 

Георги Кирилов- специалист ”Охрана на ОГФ”………………………. 


