
ОБЩИНА   ХАДЖИДИМОВО 

2933 гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов” № 46, тел.: 07528/8922; 0882808474; 
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ЗАПОВЕД  

№ 158 от 09.07.2021год. 

 

На основание чл. 4, ал.2, във връзка с чл. 3, ал.1, т.1, чл. 10, ал.1, т.1, чл. 12, ал.1, 

т.1, чл.15, ал.1, ал.3 и ал.4, чл.15а, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за краткост 

Наредбата) и в изпълнение на Решение №179 от Протокол №16 от проведено на 

30.03.2021год. заседание на Ос-Хаджидимово   

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Откривам процедура за провеждане на открит конкурс, за определяне на 

изпълнител и възлагане изпълнението на дейности по смисъла на чл.10, ал.1,т.1 от 

Наредбата от горски територии собственост на Община Хаджидимово с предмет: 

„Извършване на добив на дървесина от обект №2003, подотдел 439 „е” включващ - 

сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на 

добитата дървесина” от годишния план за ползване на дървесина за 2021год. от 

горски територии собственост на Община Хаджидимово. 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА КОНКУРСА - Община Хаджидимово с 

административен адрес град Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ №46, 

телефон:07528 29 22, факс: 075288920, е-mail: obshtina_Hadjidimovo@mail.bg, 

електронен адрес: www.hadzhidimovo.com. Лице за контакти – инж. Димитър Русков 

лицензиран лесовъд при ОбА-Хаджидимово. 

2. Вид на процедурата –  Открит конкурс по за възлагане на дейности по чл. 

10, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 15 – 22 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.. 

3. Обект количество и обем на дървесината – предмет на конкурса. 
Предметът на открития конкурс е извършване на добив на дървесина от обект №2003, 

подотдел 439 „е” включващ – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране 

до временен склад на добитата дървесина, от горски територии - собственост на община 

Хаджидимово, като количествата дървесина по категории, сортименти и дървесни 

видове и началните цени от които започва наддаването, са посочени в таблицата, както 

следва: 

Спецификация за необходимите разходи за добив на дървесина до временен склад 

категории дървесина, сортименти  

 

  

Количе

ство 

М
3
 

Ед.цена лв./м
3
 Стойност лв./м

3
 

1 2 3 4 5 

ОБЩО  92 15.00 1380.00 

ИГЛОЛИСТНИ  80 15.00 1200.00 

ЕДРА     

В т.ч. трупи II кл. бб    
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СРЕДНА  48 15.00 720.00 

В т.ч. трупи III кл. бб    

В т.ч. трупи III кл. чб    

В т.ч. обли греди бб 6 15.00 90.00 

В т.ч. обли греди чб 42 15.00 630.00 

ДРЕБНА  11 15.00 165.00 

в т.ч. Ритловици ббчбсм 11 15.00 165.00 

Общо едра, средна, дребна  59 15.00 885.00 

ДЪРВА  21 15.00 315.00 

в т.ч. дърва за огрев ббчбсм 21 15.00 315.00 

ШИРОКОЛИСТНИ бук 12 15.00 180.00 

ДРЕБНА  1 15.00 15.00 

ДЪРВА  11 15.00 165.00 

 

4. Гаранцията за участие в конкурса. Размер на гаранцията за участие се 

определя при условията на чл.9а, ал.2 от Наредбата и следва да се представи от 

кандидатите под формата на парична сума. Размерът на гаранцията за участие е 5% от 

началната стойност на обекта, а именно 69.00лв. (шестдесет и девет лева). 

Гаранцията за участие е вносима по банков път по следната сметка на община 

Хаджидимово 

Банка: ИНВЕСТ БАНК АД, Р.България 

IBAN: BG26IORT80493300225900 

BIC:    IORTBGSF 
В банковото бордеро се посочва номера на обекта и вида на процедурата за 

участие. Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на община 

Хаджидимово не по-късно от 12.00ч. на 30.07.2021год. 

Съгласно чл. 9а, ал.3 от Наредбата, при обжалване на процедурите гаранциите за 

участие на класираните на първо и второ място се задържат до изтичането на сроковете 

на валидност на офертите им. Гаранцията за участие на обжалващия процедурата се 

задържа до приключването на производството по обжалване. 

Съгласно чл. 9а, ал.4 от Наредбата, При обжалване на процедура и влязло в сила 

съдебно решение за продължаването є от определен етап органът, открил процедурата, 

изисква от участниците в 7-дневен срок да декларират нов срок на валидност за 

офертите и да внесат гаранция за участие за съответния обект, ако е била възстановена. 

А) Гаранцията за участие на участниците се освобождава по реда и условията 

на чл. 31 от Наредбата. 

Б) Гаранцията за участие на участниците се задържа по реда и условията на чл. 

32 от Наредбата. 

5. Начална прогнозна стойност на Обекта №2003, подотдел: 439 „е“ е в 

размер на 1380лв. (хиляда триста и осемдесет) лева. Участниците не могат да оферират 

в ценовото си предложение над обявената начална цена за обекта. Участник предложил 

по-висока цена от начална се отстранява. 

6. Срок за изпълнение на възлаганите дейности. Срока за изпълнение на 

дейностите предмет на открития конкурс е до 2 (два) месеца от датата на сключване на 

договора. 

7. Условия за допускане на участниците до участие в процедурата. 

На основание чл. 52 ал.1 от Наредбата кандидатите за участие в конкурса 

(участниците) трябва да са търговци по смисъла на ТЗ, регистрирани в публичния 

регистър по чл. 241 ЗГ за „добив на дървесина” и отговарящи на следните изисквания: 
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7.1. Да притежава удостоверение за регистрация 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 не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за за 

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

7.3. Да не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

7.4. Да не е в производство по ликвидация; 

7.5 Да 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 директора на ДП и на съответното ТП, съответно с директора 

на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 

1 ЗГ; 

7.6. да няма сключен договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

7.7 Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

7.8 Да няма парични задължения към държавата и към община Хаджидимово, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

7.9. Да няма непогасени парични задължения към община Хаджидимово; 

7.10. Да е запознат с условията на и възможностите за извършване на оглед на 

обекта на конкурса, да е запознат с вида и начина на плануваните дейности предмет на 

конкурса. 

7.11. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документацията 

за участие в конкурса. 

7.12. Да е представил всички документи съгласно изискванията на 

документацията за участие в конкурса; 

7.13. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие в 

конкурса и за съответния обект; 

7.14. Да не използва подизпълнители; 

7.15. Да разполага с регистриран на свое име обект по чл. 206 от ЗГ; 

7.16. През предходната година (2020г.), участникът да е преработил в 

регистрирания на негово име обект по чл. 206 от ЗГ количества дървесина не по-малко 

от тези на настоящия обект. В случая се имат предвид само количествата дървесина от 

обекта, представляващи дървесина за преработка съгласно §1,т.26 от допълнителната 

разпоредба на Наредбата и не се включват дървата за огрев, тъй като същите подлежат 

само на цепене и дробене. 

7.17. Да разполага с минимални технически и квалификационни възможности за 

изпълнение на дейностите, както следва: 

- назначени на трудов договор лица най-малко 3 (трима) работника, 

притежаващи документи, доказващи правоспособност за работа в дърводобива (работа 

с моторни триони, удостоверения за дървосекачи и/или относими такива, към 

дърводобивната дейност в сектора; 

- Наличие на собствена, наета или закупена на лизинг техника, която да е 

технически изправна според изискванията на българското законодателство.  

- за добива на дървесина – най-малко три броя бензиномоторен трион; 

Бензиномоторните триони (БМТ) трябва да отговарят по качество на изискванията и 

сертификационните стандарти, както следва: 

а) да бъдат изправни и обезопасени; 

б) да бъдат в добро техническо състояние.  

- за извоза на  дървесина – минимум един трактор или друга техника и/или 

животинска тяга (минимум два броя). 

- собствени, наети или закупени на лизинг животни за извозване на дървесина; 

- Тракторът трябва да отговаря на изискванията и сертификационните стандарти за 

мобилна техника, а именно да бъде в добро техническо състояние. 
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Техниката следва да бъде регистрирана по реда на Закона за регистрацията и 

контрола на земеделска и горска техника и да е преминал технически преглед, съгласно 

правното предписание на чл. 232 т.2 от ЗГ, който да е в сила към датата на 

провеждането на конкурса. 

- Да представи доказателства за наличие на мощност – справка от РДГ за 

постъпила, преработена и експедирана дървесина за предходната 2020год. 

Условията за участие в конкурса, посочени в т. 7.1, 7.5 и 7. 7 се отнасят за 

лицата по чл. 18 ал.3 а по т. 7.2 и 7.7, съответно за лицата по ал.4 от Наредбата. 

 

8. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за 

изпълнение на договора е в размер на 10% (десет процента) от достигнатата стойност 

на обекта. Гаранцията за изпълнение се внася под формата на парична сума, която се 

довнася по горепосочената банкова сметка на Община Хаджидимово към паричната 

сума на внесената гаранция за участие, или оригинал на банкова гаранция, със срок на 

валидност, надвишаващ срока на договора с 30 (тридесет) дни. 

9. Срок на валидност на офертите – 30 (тридесет) дни. 

10. Критерий за оценка и класиране на офертите – предложена най-ниска 

крайна цена обща за обекта в български лева. В случай, че двама или повече 

участници са предложили еднаква цена, класирането им ще се извърши според времето 

на подаване на офертите. 

 

11. Място, срок и начин за получаване на конкурсната документация за 

участие Документацията за участие в процедурата може да се получи от 

Деловодството на ОбА-Хаджидимов (стая №1, ет.3 от административната сграда), 

всеки работен ден от 09.00ч. до 15.00ч. с краен срок до 12.00ч. на 29.07.2021год. срещу 

представен документ за внесени невъзстановими 100.00 лв., заплаща се на касата в на 

Община Хаджидимово. 

12. Оглед на обекта – извършва се в работен ден до 29.07.2021 г. от 09.30 часа 

до 14:00 часа в присъствието на представител от общината, след представяне на 

документ за закупена документация и след писмено заявление за това. Разходите за 

оглед на обекта са за сметка на участника. 

13. Място и срок за подаване на офертите - Деловодството на ОбА-

Хаджидимов (стая №1, ет.3 от административната сграда), в срок от 09:00 часа до 15:00 

часа всеки работен ден до 30.07.2021г. 

15. Място, дата и час на провеждане на открития конкурс ще се проведе 

02.08.2021 г. в сградата на Община Хаджидимово, етаж 1, Заседателна зала, от 10
00

 

часа.  

ІІ. Утвърждавам документацията за участие в открития конкурс с предмет: 

„Извършване на добив на дървесина от обект №2003, подотдел 439 „е” включващ - 

сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на 

добитата дървесина”, с общо прогнозно количество 92 пл. куб. м. 

 III. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Димитър Русков. 

Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на община 

Хаджидимово, както и да се постави на информационното табло в сградата на община 

Хаджидимово.  

 

Людмил Терзиев:_______п______ 

Кмет на община Хаджидимово 


