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З А П О В Е Д 
№ РД-05-197/18.05.2015г. 

 

 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС чл.46, т.1 във вр. с чл.49, ал.1, т.1, 

във вр. с чл.55, ал. 2 и ал.3  от 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, вр.с чл.22 от Наредбата за реда за управление на 
горските територии собственост на Община Трън, вр. с чл. 112, ал. 1, т.1, чл.114, ал.1 от 

Закона за горите и  Решение  № 176/27.11.2014г., на Общински съвет гр. Трън. 

 
НАРЕЖДАМ 

 

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, 
маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в 
Обект „ВАРНИЦА-1506”, отдел-подотдел/горски имоти кад. № 48-б/180018 в землището на 

с.Ярловци; 401-е/038023, 401-д/038024, 402-ф/038028, 402-щ/038024, 402-з/038024 в землището 
на с.Шипковица; 115-в1/000548, 115-в1-ВИП/000548 в землището на с.Костуринци категории и 
aсортименти с начални цени без ДДС, с размер на гаранциите за участие и стъпка за наддаване, 
както следва: 

 
2. НАЧАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА 

ПОЛЗВАНЕ НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 

 
2.1.ПОЗИЦИЯ „ ВАРНИЦА - 1506” 

 

Отдел/ 
подотдел 

Дърв. 
вид 

Стояща 
маса 

Категория дървесина  лежаща 
Общо 

Гаранц
ия  Стъпка 

ЕСД, 
пл.к.м. в т.ч.от ССД, пл.к.м. ДСД Дърва 

маса 
лева 

за 
участие 5% 

Иглолистни пл.куб.м. 
I 

клас 

II 
клас 

тънки трупи, обли 
греди 

техн. 
д-на 

техн. д-
на техн. д-на пл.куб.м.   

5% без 
ДДС 

без 
ДДС 

48-б-180018 бб 439 3 84 33 40 5 235 400 8020 
  401-е-038023 бб 48 - 7 2 1 - 36 46 768 
 

  

401-д-038024 бб 239 2 22 3 2 - 202 231 3656 
 

  

402-ф-038028 бб 28 - 1 - - - 26 27 394   

402-щ-038024 бб 68 1 10 2 1 - 51 65 1108   

402-з-038024 бб 532 3 25 5 4 - 481 518 7760 
 

  

Всичко  
иглолистни 1354 9 149 45 48 5 1031 1287 21706 

 
  

Широколистни                       

115-в1-000548 бк 688 669 669 23415 

 



115-в1-000548 гбр 57 53 53 1855 

115-в1-000548 здб 1 
     

1 1 35 
  115-в1-ВИП-

000548 бк 87 85 85 2975 
115-в1-ВИП-
000548 гбр 10 10 10 350 

Всичко 
широколистни 843 

     
818 818 28630 

  ВСИЧКО 2197 9 149 45 48 5 1849 2105 50336 2516,80 2516,80 

 
3. Гаранция за участие /5 %/ от началната цена: Гаранция за участие за Обект „ВАРНИЦА-1506” 

е парична сума в размер на 2516,80, лв /две хиляди петстотин шестнадесет лева и 0,80 ст / без 
ДДС и трябва да бъде внесена по банкова сметка на Община Трън: Банка ДСК ЕАД клон Трън; IBAN: 

BG88STSA93003300722169; BIC: STSABGSF до 16,00ч. на 28.05.2015г. и до 16,00ч. на 02.06.2015г. при 
повторен търг.  

 
4. Гаранция за изпълнение /5 %/ от достигнатата цена на търга:  Гаранцията за изпълнение е 

5% от достигнатата цена на търга и се внася по банкова сметка на Община Трън. Банка ДСК ЕАД, 

клон Трън; IBAN: BG 88STSA93003300722169; BIC: STSABGSF. 
5. Когато на търга се яви само един кандидат гаранцията за участие се трансформира в 

гаранция за изпълнение на договора. 
 

6.Срок за изпълнение на договора: Срокът за изпълненение на договора е до датата на 
освидетелстване на сечищата с протокол, но не по-късно от 18 м. от датата на сключването му. 

 
7. Условия и начин за плащане на цената: Добитата дървесина се фактурира по достигнати 

цени на търга по категории дървесина, категоризирана от упълномощеното лице в превозния 

билет. Спечелилият кандидат заплаща 25% от стойността на обекта в деня на сключване на 
договора, а останалите 75% от стойността на обекта на три вноски по 25%  при достигане на 

добитото и извозено количество от предходната вноска.Плащането се осъществява по цени за 
категория лежаща дървесина до изчерпване на цялото количество маркирана дървесина. 

Спечелилият кандидат заплаща действително добитата при сечта и извоза дървесина по категории 
и сортименти с изравнителна вноска.  

 

8. Технически и квалификационни изисквания:  
Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на съответната 

дейност както следва: 
8.1. Кандидатите трябва да са вписани в публичния регистър на търговците за извършване на 

дейности в горите към ИАГ по чл. 241 от Закона за горите за дейността „добив на дървесина”. 
8.2. Да отговарята на изискванията по чл.58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП 

8.3. Да имат минимум 1 (един) лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация 
на добива на дървесина”, със сключен трудов договор, регистриран в НАП. 

 Не се прилага, когато едноличния търговец или член на управителен орган на юридическото 
лице, вписани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите, е лесовъд, регистриран за 
дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”. 

8.4. Да имат минимум 3 (три) работника (секачи) със сключени трудови договори, 
регистрирани в НАП и квалифицирани за съответната дейност за осъществяване на добива на 

дървесина; 
8.5. Да имат минимум 5 (пет) броя бензинови моторни триони. 
8.6. Да имат минимум 1 (един) брой горски специализиран трактор. 
8.7. Да имат минимум 2 (два) броя товарни автомобили. 

8.8. Да имат минимум 3 (три) впрегатни животни. 
8.9. Ако кандидата предвижда участие на подизпълнител това се вписва в офертата. 
 

9. Цена на тръжните документи: 20.00 (десет) лв. без ДДС за всеки обект.   



Документация за обекта може да се закупи предварително в сградата на общинската 
администрация гр.Трън, пл.”Владо Тричков”№1, всеки работен ден от 9:00 на 22.05.2015 

до 16:00 на 28.05.2015г. Документацията за повторен търг може да се закупи в сградата 
на общинската администрация от 9:00 на 01.06.2015г. до 16:00 на 02.06.2015г. 

 
10. Достъп до насажденията за извършване на оглед:  

Оглед на Обект „Варница-1506”  може да се извърши всеки работен ден от 22.05.2015г. 
до 28.05.2015г. от 09:30 до 15:00 часа, в присъствието на представител на ОП  „Трънска 
гора”.  
 

Оглед се извършва след представяне на документ за закупени тръжни книжа и 
подсигурен транспорт. В случай на повторен търг достъп ще бъде осигурен от 01.06. до 
02.06.2015г. от 09.30 до 15.00 часа, при същите условия. 

 
11. Срок за приемане на заявленията за участие –до 17:00ч. на 28.05.2015., за първи търг и до 

17:00 на 02.06.2015г. при повторен търг в деловодството на Община Трън. 
 
12. Място, ден и час за провеждане на търга – в заседателната зала на административната 
сграда на Община Трън, на 29.05.2015г. от 10.30ч. за първи търг. 

 

13. Дата на провеждане на евентуален повторен търг – 03.06.2015г. на същото място и в същия 
час. 

 
14. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол. 
 
15. Лице за контакти: Тодор Исаев – Зам. директор ОП „Трънска гора”; тел. 07731 22 64; 

0885141468. 
 

16. Утвърждава тръжните документи, със съдържание: 

1. Решение № 176/27.11.2014г. на Общински съвет гр. Трън; 
2.  Препис от Заповедта за провеждане на търга; 

3. Списък на документите – Приложение №1; 
4. Условия за провеждане на търг с явно надаване; 

5. Заявление за участие – Приложение №2; 
6. Административни сведения за участника – Приложение №3 

7. Декларация за участие на подизпълнители – Приложение №4 
8. Проектодоговор; 
9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата съгласно чл.58, ал.1, т.3, б.”а”-”ж”от Нредбата 

по чл. 95 от ЗГ – Приложение №5 
10.Декларация относно провеждане на търг за предоставяне на сечище – Приложение №6; 
11. Карнет-опис, сортиментна ведомост и технологичен план за всички имоти, образуващи 
отделните обекти;  

12. Началната цена на всяка категория дървесина, за всички имоти, включени в обектите; 
13. Копие от обявлението на търга в електронната страница на възложителя. 

 

Настоящата заповед да се доведе за сведение и изпълнение.                                      
                                                                     

                                                                                                                                     
                                                                      Кмет на Община Трън: ....................../п/.................. 

                                                                                                           /Станислава Алексиева/ 
     

 


