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

тел : 044/ 66 31 95, факс: 044/663161
e-mail : op_zgvr@abv.bg

,

ЗАПОВЕД
№ РД-05-652
гр.Сливен, 10.02.2021 г.

На основание Решение №443 от 16.12.2020г. и Решение №486 от 28.01.2021г. на
Общински съвет Сливен, Заповед № РД-15-252 oт 10.02.2021г. на Кмета на Община
Сливен, чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл. 46, т.1, чл.49, ал.1.т.1, чл.55, ал.2 и 3, във
вр. с чл.5, ал.1,т.1 и aл.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” /НАРЕДБАТА/

НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща
дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1.т.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” /Наредбата/ в Обект № 2105
2. Възложител : Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”, адрес :
гр.Сливен , ул.”Цар Симеон ”№ 5 , тел.: 044/ 663161 ; е-mail: op_zgvr@abv.bg , лице за
контакт – Георги Киров – лесничей в Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни
ресурси”
3. Вид на процедурата : Търг с явно наддаване.
4. Предмет на процедурата : Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен
в Обект № 2105, вкл. подотдел 181 „а“, намиращ се в землището на село Раково, Община
Сливен,
СОРТИМЕНТИ
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Гаранция за участие
Стъпка за наддаване
Срок за изпълнение на дейност

481,35 лв.
100,00 лв.
30.12.2021 год.

 При достигната по-висока крайната цена за обекта от първоначално обявената, цената на
отделните сортименти по дървесен вид се увеличава процентно спрямо общото увеличение за обекта.
 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 продавача единични цени, за всеки
отделен сортимент по дървесен вид в пл.м3, увеличени процентно спрямо достигнатата в търга цена за
обекта.

5. Определям вида и размера на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на
договора:
5.1 Гаранцията за участие в търга, определена при условията на чл.9а, ал.2 е във
връзка с чл. 55, ал.3, т.2 от „Наредбата“ по обекти е в размер на 5 на сто от началната
стойност на обекта, съответстващи на посочена в т.4 от настоящата заповед и е:
За ОБЕКТ 2105- 481,35лв.

5.1.1 Определената гаранцията за участие е без ДДС за обекта предмет на процедурата. Внася
се единствено под формата на парична сума в сметка на Възложителя по банков път, съответно:
ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” при Общинска банка АД, клон Сливен- IBAN: BG 28
SOMB 9130 33 610 64500 , BIC CODE: SOMBBGSF .
5.1.2 Внесените гаранции за участие в настоящия търг, да се освобождава или задържа по
реда и условията на чл.31 и чл.32 от „Наредбата“.
5.1.3 Гаранцията за участие на спечелилия кандидат за съответния обект се освобождава в
срок от 3 работни дни от датата на сключване на договора за покупко-продажба.

5.2 Гаранцията за изпълнение на договора, определена съгласно условията и реда на
чл.9а, ал.5, т.2, във връзка с чл.55, ал.3, т.7 от «Наредбата» в размер на 10 % /десет на
сто/ от достигнатата на търга цена за съответния обект и се представя в една от
следните форми:
 парична сума, внесена по сметка на продавача;
 банкова гаранция, учредена в полза на продавача
5.2.1 Определената гаранция се внася по банков път по банкова сметка: ОП
„Земеделие, гори и водни ресурси” при Общинска банка АД, клон Сливен- IBAN: BG
28 SOMB 9130 33 610 64500 , BIC CODE: SOMBBGSF .

5.2.2 Когато участникът, определен за спечелил търга избере да представи, гаранция
за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва
да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза ОП
”Земеделие, гори и водни ресурси”, да има срок на валидност не по-малко от
30 дни след приключване на договора, както и че същата ще се освобождава
след изрично писмено известие от Директора на ОП„Земеделие, гори и водни
ресурси” .
5.2.3 Гаранцията за изпълнение, издадена от българска банка се представя в
оригинал при подписване на договора от участника, определен за спечелил
търга.
5.2.4 Гаранцията за изпълнение на сключеният договор се освобождава по реда на чл.33
от „Наредбата“ и съгласно договорените отношения.
Забележка: Kогато определеният за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под
формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за частично
изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение, съгласно чл.9а, ал.8 от

„Наредбата“.
6. Срок на изпълнение: Срокът за изпълнение на възложената дейност по ползване в Обект
№ 2105, вкл. подотдел 181 „а“, намиращ се в землището на село Раково, Община Сливен
до 30.12.2021г.
7. Място за изпълнение на поръчката: В горски територии – общинска собственост, в
териториалния обхват на дейност на ОП ”Земеделие, гори и водни ресурси”, в Обект №
2105, вкл. подотдел 181 „а“, намиращ се в землището на село Раково, Община Сливен.
8. Технически изисквания: Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите
изисквания за извършване на дейността по ползване на дървесината, които са определени
от Възложителя и са посочени в „Условията за провеждане на явния търг”, където са
указани начинът и редът, чрез които кандидатът трябва да докаже, че притежава тези
качества.
9. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: За участие в
процедурата се допускат юридически и физически лица регистрирани в публичния
регистър по чл.241 от ЗГ, предоставят доказателства за внесена гаранция за участие и
декларация, че не е:
а) 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) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) в производство по ликвидация;

г) (свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ
с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 от ЗГ;(
Директора на ОП „ЗГВР“)
д) сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ.
е) лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към община Сливен, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган;
9.1 При провеждане на процедурата е задължително присъствието на управителите на
фирми (юридически лица), на еднолични търговци (физически лица) желаещи да участват
в конкурса или упълномощени от тях лица.
9.2 Всеки кандидат и участник при изготвяне на документите си за участие в търга, трябва
да се придържа към обявените от продавача условия. Прилага документите надлежно
окомплектовани, като ги подрежда по ред на изброяване.
9.3 Кандидатът да представи препоръка/и за „положителна търговска репутация” или
декларация (образец), че до датата на провеждане на търга не са извършвали ползвания на
дървесина от горски територии – държавна и общинска собственост.
9.4 Кандидатът-купувач, няма право да използва подизпълнители при извършване на
дейностите по ползване на дървесината, съгласно чл.55, ал.3, т.12 от „Наредбата“.

10.

До изтичане на срока за подаване на документи за участие в търга всеки кандидат може
да ги оттегли, промени или допълни ценовото си предложение.

11. Критерии за класиране на ценовите предложения (офертите)- „НАЙ-ВИСОКА
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА“
12.

Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за
участие в търга: Цената на документите за търга е 30.00 (тридесет) лв., без ДДС за
обекта, невъзстановими. Същите се закупуват от касата на ОП ”Земеделие, гори и
водни ресурси” гр.Сливен, обл.Сливен, ул.”Цар Симеон” №5, всеки работен ден от 8:00
ч. до 16:30 ч., с краен срок за закупуване до 16:30 ч. на 25.02.2021г.

13. Място и срок за подаване на документацията за участие: Документацията за участие
се подава от заинтересованите лица, съгласно тръжните условия в деловодството на
ОП”Земеделие, гори и водни ресурси”, намиращ се на адрес: гр.Сливен, обл.Сливен,
ул.”Цар Симеон” №5, всеки работен ден от 8:30ч. до 16:30ч., с краен срок за подаването
им до 12:30ч. на 26.02.2021г.
14. Процедурата да се проведе на 26.02.2021г. от 14:30ч. за Обект 2105 в административната
сграда, зала 119 на Община Сливен.
Резултатите от проведения търг се обявяват след приключване на тръжната сесия.
15. Началната обща цена за ползване на дървесина на корен е посочена в т.4 от настоящата
заповед. Общата цена за обекта е без ДДС. Купувачът трябва да заплати авансова цена за
Обект 2105 –20 % (двадесет процента) от достигнатата при търга цена с ДДС, внесена по
сметка на Възложителя, съответно: ОП „Земеделие,гори и водни ресурси” при Общинска
банка АД, клон Сливен-IBAN: BG37 SOMB 9130 31 610 645 00, BIC CODE: SOMBBGSF.
16. Плащането на първата вноска, както и последващите вноски от страна на ползвателя, се
извършва съгласно клаузите на договора.
17. Определям лице за контакт и предоставяне на информация относно провеждането на
търга: Георги Киров – лесничей в ОП”Земеделие, гори и водни ресурси”, телефон 044/66
31 61;

18. Настоящата Заповед се издава на основание чл.55, ал.2 от „Наредбата“, като утвърждавам
тръжните документи за участие в процедурата, съгласно чл.56, ал.1 от „Наредбата“.
19. Задължавам, комисията за провеждане на търга, която ще бъде назначена в самостоятелна
заповед да приключи работата си по провеждане на търга с подробен протокол, който да
ми бъде представен в срок не по-дълъг от 3 (три) работни дни, след деня определен за
провеждане на търга, съгласно чл.60, ал.4 от „Наредбата“ за утвърждаване и издаване на
заповед за определяне на купувач или за прекратяване на търга.
20. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Сливен наймалко в 15 /петнадесет/ дневен срок, преди датата на провеждане на търга с явно
наддаване, както и да се постави на информационното табло в сградата на ОП ”Земеделие,
гори и водни ресурси”.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще упражнявам лично.

ИНЖ. Д. ЙОРДАНОВА
Директор на Общинско предприятие
«Земеделие, гори и водни ресурси»

