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З А П О В Е Д 
 

                                                           № З - 231  

                                                      29.07.2021 год. 

 
На основание чл. 15, ал. 3, във връзка с чл.4, ал.2, чл. 3, т. 1, чл.46, т.1, чл. 49, ал. 1, т. 2 и съгласно чл. 65, ал. 

1 и 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 в изпълнение на Решение №74 от 24.06.2021г. на Общински съвет – Сърница, взето с 

Протокол №6. 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

  

 
I. Откривам процедура - ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на 

корен по чл. 49, ал.1, т.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, наричана за краткост „Наредбата”. 
 

1. Възложител: Община Сърница, гр. Сърница 4633, ул. Свобода № 20, тел.: 03547/22 66, 

факс: 03547/22 66, оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

2. Вид процедура: Търг с тайно наддаване 

3. Предмет на процедурата е продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен- 

общинска собственост от Обект №1, находящ се в с. Медени поляни, общ. Сърница и 
Обект №2, землище – гр. Сърница, общ. Сърница, разпределени по отдели/подотдели, 

дървесни видове и обем на прогнозните количества, определени по сортиментна ведомост с 

начална цена, както следва: 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Количество 

Цена за 
продажба 
на сечище                        

Обща 
цена за 

продажба 
на сечище                 

Размер на 
гаранцията за 

участие в 
процедурата 

Размер на 
гаранцията 

за 
изпълнение 
на договора 

лв./куб.м лв. лв. % 

1 2 3 4 5 6 7 

обект № 1 /отдели 3"ж", 3"з", 5"и", 6"л", 6"п", 6"о", 7"ж", 7"и", 7"о", 7"щ"/     

отдел 3"ж" бб 155,00         

отдел 3"з" бб 170,00         

отдел 5"и"  бб 10,00         

отдел 6"л" бб 34,00         

отдел 6"п" бб 51,00         

отдел 6"о" бб 34,00         

отдел 7"ж" бб 34,00         

отдел 7"и" бб 278,00         
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отдел 7"о" бб 75,00         

отдел 7"щ" бб 68,00         

Общо за Обект № 1   909,00 42,73 38840,00 1942,00 10 

обект № 2 /отдели 268"а", 269"в"/     

отдел 268"а" бб 592,00         

отдел 269"в" бб 247,00         

  см 136,00         

Общо за Обект № 2   975,00 29,61 28866,00 1443,30 10 

ОБЩО   1884,00 35,94 67706,00 3385,30   

 

Количествата дървесина и сортименти са прогнозни съгласно изготвени сортиментни ведомости. 
При разлика между действително добитата дървесина и посочената в документацията, заплащането ще се 

извършва за действително добитите количества сортименти по съответната единична цена за сортимента, 

предложена от участника в търга. 
         Сортиментите следва да отговарят на Български държавен стандарт /БДС/. Мерната единица, 

определена за дървесината е плътен кубичен метър. 

4. Начална прогнозна стойност на обектите 

 За обект №1 – 38 840.00 лв. /тридесет и осем хиляди осемстотин и четиридесет лева 

и нула стотинки/ без ДДС 

 За обект №2 – 28 866.00 лв. /двадесет и осем хиляди осемстотин шейсет и шест лева 

и нула стотинки/ без ДДС 

5. Гаранция за участие в търга с тайно наддаване и гаранция за изпълнение на договора 

5.1. Гаранцията за участие е абсолютна сума в размер на 5 /пет/ на сто от началната стойност на 

съответния обект. 

 За обект №1 – 1942,00 лв. /хиляда деветстотин четиридесет и два лева и нула 
стотинки/ без ДДС 

 За обект №2 – 1443,30 лв. /хиляда четиристотин четиридесет и три лева и тридесет 

стотинки/ без ДДС 

        Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметката на    

Община Сърница: 

 
 № Банка BIC IBAN 

1 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК IABGBGSG BG70IABG74913327312848 

         В документа за внесената гаранция да бъдат отразени видът на процедурата и номера на обекта/ите.  

        Определената гаранция за участие в търга трябва да е внесена в посочената по- горе сметка, не по- 

късно от 12:00 часа на 16.08.2021г. 
        Внесените гаранции за участие се освобождават, респективно задържат по реда и условията на чл.31 и 

чл.32 от  Наредбата. 

         5.2. Гаранция за изпълнение. 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 10% /десет процента/ от достигната стойност при 
провеждането на търга за съответния обект. 

Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена преди подписване на договора в една от следните 

форми: 
1. парична сума, внесена по сметка на възложителя или 

2. банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

3 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

В случаите, когато участникът представя банкова гаранция, в нея следва да има изричен запис, че тя 

се освобождава само след писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Гаранциите във формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на Община Сърница: 

№ Банка BIC IBAN 

1 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК IABGBGSG BG70IABG74913327312848 

а банковата гаранция - оригинал, издадена от българска или чуждестранна банка е със срок на валидност с 

30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на договора. В същата следва да бъде изрично записано, че е 
безусловна и неотменима в полза на Община Сърница, както и че същата се освобождава след изрично 

писмено известие от Кмета на Общината. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 
6. Срок за изпълнение: Определям, срок за изпълнение на дейностите по сечта и извоза на определените 
количества дървесина по обекти - съгласно условията на договора за  добив на дървесина (сеч,разкройване 

и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината включена 

в обектите е  посочена в таблицата по тримесечия по обекти и краен срок, както следва: 

 

Обект № 

Прогнозно 

количество I II III IV 

Краен срок: 

Обект №1 909.00     300 609 

31.12.2021 

Обект №2 975.00     370 605 
31.12.2021 

 

Дървесината да се предава на временни горски складове, с местоположение определено по 

технологични планове за насажденията, включени в обекта, по график посочен в тръжните условия, 
респективно договора за покупко-продажба.  

Дървесината да се транспортира до временните складове съгласно технологичните планове. 

Прехвърлянето на собствеността да се извършва след заплащане на дървесината и съставяне на 

приемателно-предавателен протокол.  
Заплащането на стойността на дървесината да се извършва по банков път по сметка на Община 

Сърница - посочена в договора чрез предварителни авансови вноски. 

 

7. Условия за допускане до участие в търга: 

До участие в търга да се допускат всички заинтересовани лица, който отговарят на следните 

условия: 

7.1. Право на участие в търга имат търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и 

удостоверение за регистрация на управителя/член на управителния орган или на наетия лицензиран 

лесовъд в публичния регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от 

ЗГ; 

7.2. Да има сключен трудов договор, най- малко с едно физическо лице, регистрирано за 

упражняване на частна лесовъдска практика за дейностите- по чл. 235 от Закона за горите. Когато 

управителят или изпълнителен член на управителния орган на участника или физическо лице- 

едноличен търговец, притежава удостоверение за регистрация за упражняване на частна лесовъдска 

практика за дейността планиране и организация на добива на дървесина, участникът може да 

участва в процедурата и без да има сключен трудов договор; 

 

7.3. За да участва в търга участникът следва да:  
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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 Сърница;  

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, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган;  

з) няма парични задължения към Община Сърница, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган;  

и) Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие за обекта.  

Изискванията на т. 7.3, букви „а”, „г” и „е” се отнасят за управителите или за лицата, които 

представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – 

членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран. Изискванията 

на т. 7.3, букви „б”, „в”, „д”, „ж” и „з” се отнасят за търговеца, а отсъствието на тези 

обстоятелства се декларират от управителите или лицата, които представляват участника, 

съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския 

съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, където участникът е регистриран или упълномощено от тях лице.  

 

7.4. Да отговаря на техническите и квалификационните изисквания за извършване на 

дейностите в обектите, както следва: 

- Назначените на трудов договор лица следва да притежават необходимата квалификация и 

правоспособност за извършване на дърводобивните дейности, което се доказва с представяне на 

Декларация по Приложение №3. 

- Наличие на собствена или наета горска техника, технически изправна според изискванията 

на българското законодателство за работа в горите и собствена или наета животинска тяга за 

извоз на дървесината в обекта 

- Изискваната техника и/или обоз за извършване на добива на дървесина и извоза й от 

сечището/ата до временните складове са в съответствие с посочените в технологичен/ите план/оне 

на насаждението/ята, включени в обекта/тите. 

Обект No 

Прогнозно 

количество 

дървесина 

куб.м. 

 

КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

„Секач-

мото-

рист” 

„Извозвач 

животинс

ка тяга” 

„Водач 

на 

горска 

техника

” 

Горска 

техника за 

извоз на 

дървесина 

Бензино

моторн

и 

триони 

Животинс

ка тяга – 

брой 

животни 

Обект № 1 909 2 1 1 1 2 1 

Обект № 2 975 2 1 1 1 2 1 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Изискваната техника и/или обоз за извършване на извоза на дървесина от 

сечището/ата до временните складове са посочени в технологичен/ите план/ове на насаждението/ята, 
включено/и в съответния обект. 

Когато кандидат участва в процедурата за повече от един обект е длъжен да представи 

доказателства, че притежава количество БМТ и специализирана горска техника, необходими за 
изпълнение на дейността - работници, притежаващи необходимата правоспособност за работа със 

специализирана горска техника /БМТ, специализирани трактори/ за обекта с най- високи изисквания. 

 

Изисквания за качество и за изпълнение: 

Добивът ще се извършва, съгласно БДС. Сечта, окастрянето, разкройването и разтрупването да се 

извършат с бензиномоторен трион в сечището, със задължение да се извлекат най-ценните асортименти и 

да не се допуска похабяване на дървесината; 
Извозът на дървесината до временен склад да се извърши, по начина описан в технологичния план за 

съответното насаждение. 

Работата на временен склад да се извършва по начините, описани в технологичния план за 
съответното насаждение. 

По време на целия технологичен процес да се спазват противопожарните изисквания и техника на 

безопасност на труда 

7.5. Не се допускат до участие в процедурата участници, които:   

 не са представили някой от изискуемите документи по чл. 18 от Наредбата; 

 за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата;  

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

възложителя.  

Когато участник в процедурата е чуждестранно юридическо лице, документите, които са на чужд език, 

се представят в официално заверен превод. 

 

8. Срок на валидност на офертите – минимум 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за 

получаване. 
9. Критерий за класиране на ценовите предложения (офертите) –НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА 

ЦЕНА за изпълнение на всички дейности включени в обекта. 

10. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 с краен срок за 

завършване на огледа до 12:00 часа  на 16.08.2021г.  в присъствието на представител на Община Сърница. 
Разходите за огледа са за сметка на участниците. 

 

11.Документацията за участие в процедурата се публикува на интернет страницата на Община 

Сърница, едновременно с публикуването на заповедта за откриване на процедурата. Съгласно чл. 9в, ал.2 

от Наредбата, желаещите да участват в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет 

страницата на Възложителя / www.sarnitsa.bg / без заплащане или да я получат срещу заплащане от 
деловодството на Община Сърница, адрес: гр. Сърница, ул. Свобода №20, всеки работен ден следващ 

публикуването на документацията от 08.00 до 17:00 часа с краен срок до 12:00 часа на 16.08.2021 г. 

Цената на документацията е 10.00 (десет) лева. 

 

12. Място и срок за подаването на офертите: Оферти за участие в търга ще се приемат в 

деловодството на сградата на Община Сърница, адрес: гр. Сърница, ул. Свобода №20, всеки работен ден 

следващ публикуването на документацията от 08.00 до 17:00 часа с краен срок до 12:00 часа на 

16.08.2021 г. 
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MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

Всеки участник може да участва, за един или за двата обекта, предмет на търга, но има право да 

подава само едно ценово предложение за съответния обект. 
Всеки участник при изготвяне на документите си за участие в търга трябва да се придържа точно 

към обявените от Възложителя условия. 

Офертата за участие се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от 
него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. 

До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки участник може да ги 
оттегли, промени или допълни; 

Не се приемат оферти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване или са в 

незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

Всички представени документи трябва да са изготвени на български език, а в случай че документите 
се представят на език различен от български, следва да бъдат придружени с официално заверен превод на 

български език. 

 

13. Подизпълнители: Участниците НЕ МОГАТ да използват подизпълнители при изпълнение 

на възлаганата дейност.  
 

14. Дата на провеждане на търга:  търга ще се проведе на: 17.08.2021 г. от 11:00ч. на адрес: 
сградата на Община Сърница, адрес: гр.Сърница, ул.„Свобода” №20, Заседателна зала. 

 

15. Лице за контакти и информация: Аки Кисьов –гл.спец. ЗГЕ, тел.: 0878202285; ел.поща: 
ekolog@sarnitsa.bg 

 

 
II.  Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба 

на стояща дървесина на корен - общинска собственост от Обект №1 и Обект №2, която е неразделна 

част от настоящата заповед. 

 
 

 Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд-

гр.Пазарджик, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от 
съобщаването й. 

 

Копие от настоящата заповед да бъде поставено на видно място в сградата на Община Сърница. 

 
 

 

 
 

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА:……./П. П.*/...……. 

                                                                                                                       / НЕБИ БОЗОВ / 

 

 

 

 

/П. П. */ Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени съгласно ЗЗЛД 

 

 

 

 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg

	Изисквания за качество и за изпълнение:
	Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд-гр.Пазарджик, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.

