
  ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33                              (086) 82 42 43    Факс:(086) 82 33 43 
  7500 Силистра                                                   E-mail: mayor@silistra.bg  

 
 ЗАПОВЕД   

№  ЗК-1746 от 10.11. 2016 г.  

 На основание чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 
2 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна 
и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти  

 

ОТКРИВАМ 
 

1. Търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина 
на корен от горски територии, собственост на Община Силистра, по реда на Наредбата 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. 

2. Възложител: Община Силистра – адрес: гр. Силистра, ул. “Симеон Велики” № 
33, тел.: (086) 82 42 43    Факс:(086) 82 33 43, e-mail: mayor@silistra.bg  

3. Определям гаранция за участие под формата на парична сума в размер на 
5 156,00 лв. (пет хиляди сто и шестдесет лева), платени в брой в офиса на „Банка ДСК” 
ЕАД - Финансов център Силистра на същото място или по IBAN № BG50 STSA 9300 8402 
6756 00, вид плащане 44 70 00, BIC код STSABGSF в „Банка ДСК” ЕАД – Финансов 
център Силистра, до 16.00 часа на 24.11.2016 г. 

4. Предмет и обект на търга и място на извършване на дейността: Продажба на 
стояща дървесина на корен – определяне на купувач на прогнозно количество стояща 
дървесина на корен от Обект № 7 по подотдели, категории дървесина, асортименти по 
БДС и дървесни видове, както следва:        

                

     Обект № 7                 
      

Землище 
Отдел, 

подотдел 

Категория 

Асортимент 
Дърв. 
вид 

Количество 
куб. м 

Цена на 
1 куб. м 
без ДДС 

/лв./ 

Стойност 
без ДДС 

/лв./ дървесина 
Ветрен 16-П едра трупи ак 21 50 1050 

     средна технолог. 
ак 

25 40 1000 

    дребна технолог. 
ак 

2 40 80 

    дърва технолог. 
ак 

50 40 2000 
Общо 16-П 98   4130 

Ветрен 15-В Едра трупи ак 321 50 16050 

    Средна технолог. ак 43  40 1720 

    Дребна технолог. ак 15  40 600 

    Дърва технолог. ак 393 40 15720 
Общо 15-В 772   34090 

Сребърна 41-Д Едра трупи ак 0 50 0 



    Средна технолог. ак 86 40 3440 

    Дребна технолог. ак 14 40 560 

    Дърва технолог. ак 105 40 4200 
Общо 41-Д 205   8200 

Силистра 56-К1 Едра трупи ак 4 50 200 

    Средна технолог. ак 53 40 2120 

    Дребна технолог. ак 6 40 240 

    Дърва технолог. ак 65 40 2600 
Общо 56-К1 128   5160 

Поп Кралево 302-Д едра трупи ак 17 50 850 

    средна технолог. ак 59 40 2360 

    дребна технолог. ак 10 40 400 

     Дърва технолог. ак 90 40 3600 
Общо 302-Д 176   7210 

Калипетрово 463-П едра трупи ак 28 50 1400 

    средна технолог. ак 33 40 1320 

    дребна технолог. ак 5 40 200 

     Дърва технолог. ак 70 40 2800 
Общо 463-П 136   5720 

Ценович 463-Р едра трупи ак 14 50 700 

    средна технолог. ак 14 40 560 

    дребна технолог. ак 5 40 200 

    дърва технолог. ак 35 40 1400 
Общо 463-Р 68   2860 

Ценович 463-Т Едра трупи ак 8 50 400 

    Средна технолог. ак 40 40 1600 

    Дребна технолог. ак 11 40 440 

    Дърва технолог. ак 60 40 2400 
Общо 463-Т 119   4840 

 Бабук 463-Ц Едра трупи ак 2 50 100 

    средна технолог. ак 9 40 360 

    дребна технолог. ак 1 40 40 

    Дърва Технолог. ак 12 40 480 
Общо 463-Ц 24   980 

Бабук 463-Ч едра трупи ак 5 50 250 

    средна технолог. ак 21 40 840 
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    дребна технолог. ак 2 40 80 

    дърва технолог. ак 30 40 1200 
Общо 463-Ч 58   2370 

Брадвари 466-в едра трупи ак 0 50 0 

    средна технолог. ак 32 40 1280 

    дребна технолог. ак 20 40 800 

    дърва технолог. ак 55 40 2200 
Общо 466-в 107 40 4280 

Брадвари 466-Д едра трупи ак 24 40 960 

    средна технолог. ак 102 40 4080 

    дребна технолог. ак 9 40 360 

    дърва технолог. ак 140 40 5600 
Общо 466-Д 275   11000 

Ламбриново 469-А едра трупи ак 2 50 100 

     средна технолог. 
ак 

6 40 240 

    дребна технолог. 
ак 

1 40 40 

    дърва технолог. 
ак 

10 40 400 
Общо 469-А 19   780 

Ламбриново 469-Б Едра трупи ак 7 50 350 

    Средна технолог. ак 8 40 320 

    Дребна технолог. ак 7 40 280 

    Дърва технолог. ак 22 40 880 
Общо 469-Б 44   1830 

Ламбриново 469-В Едра трупи ак 4 50 200 

    Средна технолог. ак 3 40 120 

    Дребна технолог. ак   40 40 

    Дърва технолог. ак 7 40 280 
Общо 469-В 14   640 

Ламбриново 469-Г Едра трупи ак 19 50 950 

    Средна технолог. ак 13 40 520 

    Дребна технолог. ак 2 40 80 

    Дърва технолог. ак 35 40 1400 
Общо 469-Г 69   2950 

Ламбриново 469-Е едра трупи ак 0 50 0 

    средна технолог. ак 1 40 40 

    дребна технолог. ак 2 40 80 
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     Дърва технолог. ак 2 40 80 
Общо 469-Е 5   200 

Калипетрово 470-Н едра трупи ак 22 50 1100 

    средна технолог. ак 15 40 600 

    дребна технолог. ак 2 40 80 

     Дърва технолог. ак 40 40 1600 
Общо 470-Н 79   3380 

Айдемир 471-Е едра трупи ак 3 50 150 

    средна технолог. ак 10 40 400 

    дребна технолог. ак 1 40 40 

    дърва технолог. ак 50 40 2000 
Общо 471-Е 64   2590 

Общо Обект № 7 2460   103210 
                                                                                                                                                                                                                     

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.  

Крайните цени по асортименти  по БДС в приложение № 1 към договора ще се 
изчисляват на база достигната обща стойност на обекта. 

Задължение на купувача, отразено в проекта на договор, е да продаде от временен 
склад и експедира в срок от двадесет работни дни след подписването на договора 457 куб. 
м. нарязани на трупчета дърва за огрев от твърда дървесина до училища, детски градини, 
кметства и клубове на инвалида от Община Силистра по списък с количества, който е 
неразделна част от договора.  

Количеството доставени дърва за огрев да се приспадне при фактуриране на 
добитите количества дървесина, установени в предавателно-приемателните протоколи. 

5. Начална цена на обекта без ДДС: 103 210 лв. ( сто и три хиляди и двеста и десет 
лева). Преди сключването на договора определеният за купувач е длъжен да заплати 
авансово 50 % (петдесет процента) от достигнатата на търга стойност. 

6. Срок на изпълнение: до окончателното освидетелстване на всички подотдели от 
обекта, но не по-късно от 01.05.2017 г. 

7. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: до участие се 
допускат кандидати, отговарящи на изискванията на чл. 18 от Наредба за условията и реда 
за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни продукти и отговарящи на следните изисквания: 

7.1. да са търговци, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителната 
агенция по горите по чл. 241 от Закона за горите и да притежават удостоверение за 
регистрация за дейността „добив на дървесина“; 

7.2. да имат сключен трудов договор най-малко с един лесовъд, вписан в 
публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите за упражняване на лесовъдска 
практика за дейността „планиране и организация на добива на дървесина”. 

7.3.Да притежава/разполага с минимум с необходимата  собствена/ наета техника 
за изпълнение дейността, както следва: 

- моторни триони – 2(два) бр. 
- специализирани кранове за товарене на дървесина – 1(един)  бр. 
- товарни автомобили – 2 (два) бр. 
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 7.4.Техниката по т. 7.3.  следва да е регистрирана в зависимост от вида и 
съгласно действащото законодателство, и да е технически изправна;  
7.5. Да имат сключени договори с квалифицирани работници и служители за 
изпълнение на дейностите; 
7.6. При подаване на офертите кандидатът  удостоверява  обстоятелствата по  т. 
7.3., т. 7.4. и т. 7.5. с декларация и прилага изискуемите  документи. 
8. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: в размер на 5 % (пет 

процента) от достигнатата стойност на обекта с включен ДДС и се представя в една от 
следните форми: 

8.1. Парична сума, внесена в брой в офиса на „Банка ДСК” ЕАД - Финансов 
център Силистра на същото място или по IBAN № BG50 STSA 9300 8402 6756 00, BIC код 
STSABGSF в „Банка ДСК” ЕАД – Финансов център Силистра. 

8.2. Банкова гаранция, учредена в полза на Община Силистра, в която следва да е 
посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от кмета на общината; 

8.3. Купувачът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Същата се внася 
в срок от четири работни дни след влизане в сила на заповедта за класиране. 

9. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни. 
10. Размер на стъпката за наддаване – 1000.00 лева /хиляда лева/. 
11. 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 
24.11.2016 г., срещу 100 лв. (сто лева) без ДДС, платени в брой в офиса на „Банка ДСК” 
ЕАД - Финансов център Силистра на същото място или по IBAN № BG50 STSA 9300 8402 
6756 00, BIC код STSABGSF в „Банка ДСК” ЕАД – Финансов център Силистра. 
              12. Място и срок за подаване на документи за участие в търга: на гише „Общинска 
собственост” в Общинския център за информация и услуги на гражданите в сградата на 
Община Силистра , всеки работен ден до 24.11.2016 г., от 9.00 часа до 16.00 часа. 

13. Място, дата и час на провеждане на първа дата на търга: Заседателната зала на 
Община Силистра на 25.11.2016 г. от 10.00 часа. 

14. Място, дата и час на провеждане на втора дата на търга (при неподаване на 
оферти за първата дата на търга): Заседателната зала на Община Силистра на 09.12.2016 г. 
от 10.00 часа; 

15. Закупуване на документация, внасяне на гаранция за участие и подаване на 
оферти за втората дата на търга – до 16.00 часа на 08.12.2016 г.; 

16. Утвърждавам приложената документация за участие в търга, която съдържа: 
16.1. копие от настоящата заповед; 
16.2. проект на договор; 
16.3. 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; 

16.4. началната цена на обекта и началната цена на всяка категория дървесина и 
асортимент за всяко насаждение, включено в обекта; 

16.5. административни сведения – образец; 
16.6. декларация – образец; 
16.7. заявление за участие в търга – образец; 
16.8. копия на технологичните планове за всички подотдели от обекта. 
16.9. копия на горскостопанските карти с насажденията от обекта в мащаб 1:10 

000. 
17. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община 

Силистра най-малко 10 (десет) дни преди крайния срок за подаване на офертите, както и 
да се постави на видно място в сградата на общината. 

18. Утвърдената документация за участие в търга да се публикува на интернет 
страницата на Община Силистра най–малко 10 (десет) дни преди крайния срок за 
подаване на оферти. 
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 19. Лица за контакти: Боряна Петрова - гл. експерт „Търгове и конкурси по ЗОС”, 
тел. за връзка 086/ 816 271, стая № 211 в сградата на общинска администрация – Силистра. 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица от 
Община Силистра  за сведение и изпълнение. 

Контрол върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на Мирослав 
Тодоров  –  Заместник-кмет "Финанси и икономика" 

 
 
 
       
     

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
 
 
 
 
Съгласувал: ……………….  
Николай Николов - директор дирекция „Правна” 
 
 
Съгласувал: ……………….  
Мирослав Тодоров - Заместник-кмет "Финанси и икономика" 
 
 
Изготвил: ………………… 
Инж. Таньо Танев 
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