ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ВОДНИ
РЕСУРСИ”
8800, Сливен, бул. „Цар Симеон” № 4

Тел : 044/ 66 31 95, факс: 044/66 31 61
e-mail : op_zgvr@abv.bg

,

ЗАПОВЕД
№ РД -05 - 859
гр.Сливен, 23.11.2022г.
На основание Решение №846 от 20.12.2021г. Общински съвет Сливен и Заповед №
РД–15-2114 / 23.11.2022 г. на Кмета на Община Сливен, чл.112, ал.1, т.2, пр.1 от ЗГ и чл. 3,
ал.1, т.2, чл.10, ал.1, т.1, във връзка с чл.12, ал.1,т.1, чл.35 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",

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се открие процедура по реда на „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/ за - Извеждане на
сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на
отсечена дървесина от условно обособен Обект № 2215, вкл. подотдели 20„а“ и 20„е“,
намиращи се в землището на село Стара река, Община Сливен, териториалния обхват на
дейоност ОП „ Земеделие,гори и водни ресурси“, както следва:
2. ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”, гр.Сливен, 8800, общ. Сливен, ул.„Цар
Симеон” № 5, тел. 044/ 66 31 95, 044/66 31 61; електронен адрес: op_zgvr@abv.bg; сл. лице за
контакт Георги Киров, открива процедура за възлагане на Добив на дървесина- Извеждане
на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена
дървесина в Обект № 2215, вкл. подотдели 20„а“ и 20„е“, намиращи се в землището на село
Стара река, Община Сливен, включени в ЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност
на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” чрез открит конкурс по обособена позиция при
следните условия:
3. Вид на процедурата: открит конкурс
4. Предмет и обекти на процедурата и количество или обем, включително на
обособените позиции, място на извършване на дейността: Възлагане на: „Добив на
дървесина- Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и
рампиране на отсечена дървесина от Обект включен в ЛФ 2022 год., в териториалния обхват
на дейност на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”, както следва:
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Посочените количества дървесина за Обекта са прогнозни. При разлики между
действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в настоящата
документация, остойностяването на дървесината ще се извършва по предложените от
възложителя единични цени, за всеки отделен сортимент по дървесен вид в пл.м 3, намалени
процентно спрямо предложената от изпълнителя в конкурса цена за обекта.
5. Не се допуска предлагане на цена над началната.
6. Комплект от конкурсните документи се получава от касата на ОП „Земеделие,
гори и водни ресурси”, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа с краен срок за
закупуването им до 09.30 часа на 08.12.2022 г.
7. Кандидатите или упълномощени техни представители подават своите оферти в
деловодството на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“ в непрозрачен запечатан плик всеки
работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа, с краен срок до 12.30 часа на 08.12.2022 г. или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като последното следва да е изпратено
преди крайния срок за депозиране и да е пристигнало преди началото на провеждане на
конкурса.
8. Гаранцията за участие е парична сума за обособените обекти, както следва:
 Обект № 2215-672,40 лева - представляваща 5% от сумата за обекта.
 Гаранциите за участие за обектите се внасят по банков път по банкова
сметка на ОП „Земеделие,гори и водни ресурси” Общинска банка АД, клон Сливен- IBAN
BG28SOMB91303361064500, BIC CODE: SOMBBGSF в срок до 12:30 часа на деня, в който
изтича срока за подаване на предложения. Задържането и освобождаването на паричната
сума на кандидатите става съгласно Наредбата и условията на Възложителя.
9. Кандидатите, които участват в процедурата за Извеждане на сеч, разкройване на
сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекта
включени в ЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ОП „Земеделие, гори и
водни ресурси”, за да бъдат допуснати до участие в открития конкурс, трябва да отговарят на
следните изисквания, за което представят съответните документи подробно изброени в
одобрените с настоящата заповед условия.
Всяка оферта съдържа:
9.1. Единен идентификационен код за юридическите лица, регистрирани в
Република България, което комисията проверява сама, или данни за търговската регистрация
съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидат в процедурата е
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чуждестранно лице, удостоверява той; или нотариално заверено пълномощно – изрично, ако
е законен представител.
9.2. за физическо лице - копие от документ за самоличност; или нотариално заверено
пълномощно - изрично, ако е законен представител
9.3. декларация, че кандидатът:
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 допълнителната разпоредба на
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ) с кмета на Община Сливен и/или с ръководителя (директора) на ОП
„Земеделие гори и водни ресурси“
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 към съответната Община, респ. ОП
„Земеделие гори и водни ресурси“, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен
орган.
9.4. удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.235 или
241 ЗГ и съответния Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;
9.5. Кандидатът да има положителна търговска репутация или Декларация
/образец/, че същия не е извършвал дейности по ползване на дървесина от горски територии
съгласно „ 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“;
9.6. Кандидатът трябва да разполага с минимална техническа база, а именно:
ЗА ОБЕКТ № 2215

Да притежява технически възможности за извършване на услугата „Сеч и извоз на
маркирана дървесина до временен склад“, със собствени или наети минимум 3 (три) броя
БМТ. Доказва със заверени от кандидатите копия от документи (договор за наем, договор за
покупко – продажба, фактура, и др.) Кандидатът трябва да представи документ удостоверяващ
регистрацията им по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника”
/ЗРКЗГТ/, (обн. Дв. бр.79/1998г., изм. и доп., ДВ бр.22/2003г.), както и че същите са преминали
ежегодния технически преглед, съгласно правното предписание на чл.232, т.2 от ЗГ, ЗРКЗГТ и
подзаконовите актове за прилагането им.

9.7. Кандидатът трябва да разполага с квалифициран персонал, а именно:
ЗА ОБЕКТ № 2215

Назначени на трудов договор 3 (три) бр. лица на длъжност „секач”, притежаващи
свидетелство за придобита правоспособност за работа с земеделска и горска техника, съгласно
ЗРКЗГТ във връзка с чл.230, ал.3 от ЗГ. Трудовите договори могат да бъдат и срочни, като крайният
срок на договора покрива срока за изпълнение за съответния обект. Горепосочените обстоятелствата
се доказват със заверени от кандидата копия от договори и актуална справка от НАП за актуалното
състояние на действащите трудови договори към момента на провеждане на търга.

9.8. КАКТО И НА ВСИЧКИ ИМПЕРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ЧЛ.18 И
ЧЛ. 19 ОТ НАРЕДБАТА.
10. Не се допуска до участие кандидат, който не отговаря на поставените
изисквания от възложителя, респективно не представя някой от изискваните документи за
това и/или такива, които задължително съгласно Наредбата следва да бъдат в оригинал или
заверени „вярно с оригинала”
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11. Оглед на съответните Обекти се извършва лично от кандидата или от
упълномощено от него лице, при условия и във време, както следва:
- За открития конкурс – всеки работен ден от 8,30 часа до 16,30 часа, с краен срок за
извършване на огледа до 12,00 часа на 08.12.2022 г., след като кандидата представи
документ за закупен комплект от конкурсни документи и осигури за своя сметка превоз в
присъствието на представител на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”;
12. Място на изпълнение на поръчката: Общинска горска територия в района на
дейност на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“: за Обект № 2215, вкл. подотдели 20„а“ и
20„е“, намиращи се в землището на село Стара река, Община Сливен.
13. Срок за изпълнение на възлаганите дейности: срок за сеч и извоз до временен
склад в Обект № 2215 е 30.12.2023г., съгласно определената с договора за възлагане
етапност.
14. Срок на валидност на офертите: 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от
датата на отварянето на офертите. Той може да бъде удължаван за кандидатите класирани
на първите три места, до момента на сключване на договора за възлагане на дейността.
15. Критерии за класиране на офертите: Най-ниска предложена цена за
изпълнение на възложените дейности за съответния Обект.
16. Размер на гаранцията за изпълнение: 5 % от достигнатата цена за обекта,
съгласно чл.9а, ал.5,т.3 от „Наредбата“ и се представя преди сключването на договора за
възлагане на дейности, съгласно чл. 35, ал. 5, т. 2 от „Наредбата”.
17. Провеждане на открития конкурс за Обект № 2215 е на 09.12.2022 г. от 14:30
часа, в зала 119, в административната сграда на Община Сливен.
18. С настоящата заповед утвърждавам документацията за участие в открития
конкурс.
19. Копие от заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Сливен, да
се постави на видно място в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“.
20. Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
ДИРЕКТОР :…………………………….
ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”
/инж. Д. Йорданова/
СЪГЛАСУВАЛИ:
ЮРИСКОНСУЛТ:

……………..
/И.Рандев/
ЛЕСНИЧЕЙ:………………….
/Г.Киров/
Счетоводител-касиер
На ОП „ЗГВР“ :..................
/А.Къчева/
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