
 

З А П О В Е Д 

№ РД – 208/27.05.2020 г. 

 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 55, ал. 3 от Наредбата за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 

ползване на дървесина и недървесни горски продукти и в изпълнение на Решение № 13 по Протокол № 4 от 

28.02.2020 г. на Общински съвет Никола Козлево.    

 

ОТКРИВАМ 

 Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща 

дървесина на корен от общински извънгорски територии. 

1. Предмет на търга: продажба на стояща дървесина на корен, именно: 277 (двеста седемдесет и седем) 

броя опасни тополи и 775 (седемстотин седемдесет и пет) броя дървета от други дървесни видове: 

2. Описание: 

Тополи находящи се в имоти с кадастрални номера: 000125, 000126, 000127, 000129, 000234, 000561, 000237, 

000261, 000233, 000230, 000225, 000228, 000210 и 000555 в землището на село Крива река. 

 

С. Хърсово, отдел /2/, подотдел път и подотдел дере /УПИ I, кв. 14/, подотдел спирка, парк /УПИ VI – XVII, 

кв. 13/; с. Крива река, отдел 2, подотдел 2, подотдел път. 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  Н И К О Л А  К О З Л Е В О ,  О Б Л А С Т  Ш У М Е Н                                             

пл. „23 – ти Септември” № 5, телефон: 05328/20-22, факс - 05328/20-20 

e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg 

Дървесен вид 

Категория дървесина (сортименти ) 

Строителна дървесина (пл. м3) 
Дърва 

(пл. м3) 

Вършина и 

отпад 

Общо 

(пл. м3) 

Едра Средна Дребна 

Топола 179.95 0.42 - 181.79 4.79 366.95 

Дървесен вид 

Категория дървесина (сортименти) 

Строителна дървесина (пл. м3) 
Дърва 

(пл. м3) 

Вършина и 

отпад 

Общо 

(пл. м3) 

Едра Средна Дребна 

Топола 248 2 1 267 53 571 

Дървесен 

вид  

Категория 

дървесина 
Сортимент 

Прогнозно 

количество 

дървесина 

пл. куб.м. 

начална 

тръжна 

цена за 

плътен 

куб. м. 

без ДДС 

Обща начална 

тръжна цена 

лв. без ДДС 

Гаранция за 

участие в 

търга  

10 % от 

началната 

тръжна цена 

Обща начална 

тръжна цена лв. с 

вкл. ДДС 

топола 

едра 

едра 

строителна 

дървесина 

427.95 58.40 лв. 24 992.28 лв. 2499.23 лв. 29 990.74 лв. 

 

средна 

средна 

строителна 

дървесина 

2.42 25.00 лв. 60.25 лв. 6.03 лв. 72.30 лв. 

 

 

дърва за дърва 448.79 22.00 лв. 9 873.38 лв. 987.34 лв. 11 848.06 лв. 
 

 

Общо: 34925.91 лв. 3492.60 лв. 41911.10 лв. 

mailto:obankozlevo@mail.bg


Забележка: Посочените количества дървесина са прогнозни. Ако реално добитото количество 

дървесина е по-голямо от договореното се изготвя Констативен протокол, установяващ разликите, които се 

доплащат по единични цени по сортимент (без ДДС), посочени в настоящата документация. В случай, че 

реално добитото количество дървесина е по-малко от прогнозното, разликата е за сметка на Купувача по 

договора и Продавача не дължи връщане на цялата или част от внесената сума. 

Участие и наддаване за отделен сортимент на дадения обект не се допуска. Наддаването е за цялото 

прогнозно количество дървесина за обектите с посочената стъпка за наддаване.  

- Разходите за транспорт, товарене, маркиране и издаване на превозни билети са за сметка на купувача. 

Имат право да участват само лица, които:  

- Отговарят на изискванията на 58, 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;  

- Отговарят на изискванията на чл. 241 и чл. 242 от ЗГ; 

- Запознати са с тръжната документация за участие; 

- Внесли са гаранция за участие; 

3. Вид на търга - с явно наддаване. 

4. Начална тръжна цена – 34 925.91 лв. без ДДС, съгласно Решение № 13 по Протокол № 4 от 

28.02.2020 г. на Общински съвет – Никола Козлево. 

5. Стъпка за наддаване – 3 (три) % от първоначалната тръжна цена (1047.78 лв.) без ДДС. 

6. Размер на гаранция за участие – 10 (десет) % от началната тръжна цена (3492.60 лв.), който се внася 

по следната банкова сметка: IBAN: BG31DEMI92403300039134, BIC: DEMIBGSF, при Търговска банка „Д“ 

ИРМ Никола Козлево до 15.06.2020 г. 

7. Тръжна документация с цена 349.26 лв. (триста четиридесет и девет лева и 26 ст.) без ДДС се 

получава от стая № 13 на община Никола Козлево, след като предварително е заплатена на гише № 1 в 

Общински център за услуги и информация на община Никола Козлево или преведена по следната банкова 

сметка: IBAN: BG 42 DEMI 9240 8400 0386 85, BIC: DEMIBGSF, вид плащане – 447000, при Търговска банка 

„Д“ ИРМ Никола Козлево. 

8. Крайният срок за закупуване на тръжна документация от гише № 1 в Общински център за услуги и 

информация на община Никола Козлево е до 16:00 часа на 15.06.2020 г. 

9. Заявления по образец за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно тръжната 

документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината стая № 1 

до 16:00 часа на 15.06.2020 г.. Всеки следва да осигури своевременното подаване на заявлението за участие в 

търга във указаният срок и час. Получените заявления след определена дата и час не се разглеждат. 

Забележка: Заявление за участие в търга се подава за всичките 277 броя опасни тополи и 775 броя 

дървета от други дървесни видове. Не се допускат до участие в търга кандидати, подали заявление за част от 

дървесината, предмет на търга или за отделен/отделни обект/обекти. 

10. Срок и начин на плащане: Спечелилият търга заплаща цялата сума, равняваща се на 100 % от 

достигнатата цена по време на търга, включително ДДС, след изтичане на срока на обжалване на заповедта 

на Кмета на община Никола Козлево в 7 – дневен срок от връчването на заповедта авансово преди сключване 

на договора по следната банкова сметка: IBAN: BG 42 DEMI 9240 8400 0386 85, BIC: DEMIBGSF, вид 

плащане – 447000, при Търговска банка „Д“ ИРМ Никола Козлево. 

11. Краен срок на изпълнение – 30.12.2020 г. 

12. Не се допуска участниците да наемат подизпълнители за осъществяване изцяло или на части от 

дейността на обектите. 

13. Информация за предмет на търга ще бъде на разположение на заинтересованите лице в Общината 

и в съответното кметство. 

14. Място и време за оглед на насажденията: всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 

16:00 ч. съвместно със служител от община Никола Козлево най-късно до 15.06.2020 г., след представяне на 

закупени тръжни документи за участие в търга. 

15. Дата, място и час на провеждане на търга: 17.06.2020 г. (сряда) в Заседателната зала на община 

Никола Козлево от 14:00 часа. 

16. Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 08.07.2020 г. (сряда) на същото място 

и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна 

документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16:00 часа на 06.07.2020 г. (понеделник). 

II. Изисквания към участниците. 

17. Участието в търга с явно наддаване е за цялото прогнозно количество дървесина, описано в т. 2 

/Описание/. 

18. До участие в процедурата се допускат търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 

ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност. 

19. Отговарят на изискванията на чл. 58, ал.1, т.3 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 (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и 



доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г., изм., бр.55 от 

07.07.2017г., в сила от 07.07.2017г., изм. и доп., ДВ бр.26 от 29.03.2019г., в сила от 29.03.2019г.) а имено:  

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 ЗПКОНПИ с Кмета 

на община Никола Козлево или със служители на ръководна длъжност в организационната им структура;  

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 Община Никола Козлево, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен държавен орган. 

20. Изискуемите документи да са представени и комплектувани, съгласно чл.59, ал.1 от „Наредбата 

за дейностите в горите”. 

21. Участникът трябва да отговаря на техническите изисквания и да разполага с работници и 

служители с придобита правоспособност и квалификация за извършване на ползването на дървесината, както 

и да представи доказателства за наличието на мощности за преработка на съответните категории дървесина. 

22. Да притежава необходимия минимален брой собствена или закупена на лизинг специализирана 

самоходна и преносима техника (БМТ), оборудвани съгласно българското законодателство (работно 

оборудване по смисъла на §1, т. 4 от ДР на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване), 

осигуряваща извършване на добива на дървесина: 

• Необходим минимален брой единици, собствена или закупена на лизинг, самоходна и преносима 

техника за извършване на дейността сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, 

рампиране на добита дървесина и работници, обезпечаващи изпълнението на дейността.  

• Участникът представя доказателства за наличието на собствена или закупена на лизинг техника не 

по-малко от:  

• специализирана техника за извоз – 1 бр.  

• специализирана техника за рампиране – 1 бр.  

• бензиномоторен трион (БМТ) – 3 бр. 

• Работното оборудване трябва да отговаря на изискванията на българското законодателство, 

съгласно правните норми на ЗРКЗГТ, Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи 

за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи, 

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на 

работните места и при използване на работното оборудване, ЗЗБУТ, Правилник за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и стандарта за горска сертификация, като се използва по начин и при условия, които 

осигуряват безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда, както следва:  

За специализираната и самоходна техника:  

- да бъде в добро техническо състояние, което да не позволява изтичане на масло и гориво;  

- да бъде оборудван със средства за абсорбиране на петролни продукти;  

- да бъде оборудвана с годен и технически изправен пожарогасител.  

За преносимата техника (БМТ):  

- да бъдат изправни и обезопасени, като показват равномерен работен режим с необходимата мощност 

и да са снабдени със спирачки;  

- да бъдат в техническо състояние, което да не позволява изтичане на гориво-смазочни течности;  

- да използва масло за веригата на растителна основа. 

23. Да има необходимият минимален брой квалифициран персонал за извършване на дейностите, 

съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ. 

• Личните предпазни средства (ЛПС), използвани от работниците трябва да отговарят на 

изискванията на българското законодателство за качество, съгласно правните предписания на ЗЗБУТ, 

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 

работещите при използване на лични предпазни средства на работната място и Правилник за здравословни и 

безопасни условия на труд в горите и стандарта за горска сертификация, осигуряващи безопасност и опазване 

на здравето на работниците на работните им места, както следва: 

• Защитното облекло да не е с видимо нарушена цялост на материята, и да бъде с качество и състав:  

- защитен панталон – да съдържа „вложки“ с контрастен цвят и със защита от срязване;  

- сигнално яке – до 1/3 от повърхността му да бъде покрита със сигнален цвят. Якето да не бъде с 

видимо износено и с видимо нарушена цялост;  

- сигнална жилетка – да не бъде с видимо нарушена цялост. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Участникът може да осигури за своите работници или само яке или само сигнална 

жилетка.  



- предпазни ръкавици – да не са с видимо нарушена цялост на материята, която да позволява допир с 

открити части на дланта, пръстите и китката на ръката;  

- работни обувки – да бъдат обезопасени с подсилена подметка; с височина покриваща глезена на 

крака; с вградена стоманена пластина със защита от срязване, разположена над свода на стъпалото, 

покриваща пръстите на ходилото – т. нар. тип „бомбе“.  

Работни каски – да не бъдат с нарушена цялост; да бъдат оборудвани с антифони и визир; да не бъдат 

с изтекъл срок на годност от датата на производството им, с оглед способността на пластмасовата материя да 

„старее“. 

24. Участникът, в рамките на едногодишен срок, считано към датата на провеждане на процедурата, 

не следва да има „отрицателна търговска репутация”, свързана с установено неизпълнение по 

приключени или прекратени договори, или неизпълнение на договорни задължения, в които е 

извършвал дейност по чл. 10, или покупка на дървесина по чл. 46 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. 

25. ЗАБЕЛЕЖКА: „Oтрицателна търговска репутация“ се издава и в случаите когато, участникът 

е спечелил процедури по отдаване на дейности, или за закупуване на дървесина в горски територии, 

определен е за изпълнител или купувач, но в законовите срокове и условия е отказал да подпише договор за 

възлагане на изпълнението. 

26. Заповедта да се публикува на сайта на община Никола Козлево, както и да се поставят обяви на 

подходящи места в съответните населени места и на видно място в сградата на Общинска администрация – 

Никола Козлево. 

27. Утвърждавам 1 /един/ комплект тръжната документация за провеждане на търга, съдържащ 

следните документи: 

− Копие от заповед за насрочен търг; 

− Заявление за участие по образец; 

− Декларации – по образец; 

− Тръжна документация; 

− Договор за продажба /проект/ 

 

 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на АПК 

 

 

Ешреф Реджеб______П_______ 

Кмет на община Никола Козлево 

 

ИИ/СА 


