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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 
УТВЪРДИЛ: 

БЕЙСИМ РУФАД  

Кмет на община Исперих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упълномощено длъжностно лице да предоставя информация: 

Инж.Никола Николов-лесовъд към община Исперих - телефон 

за контакти: 0887160603 

 

 

Тръжна документация 

за провеждане на търг с явно наддаване 

за продажба на стояща дървесина на корен от 

гори, собственост на община Исперих 

за обект № 1   

 

Първа дата: 29.05.2018 год. 

 Втора дата: 05.06.2018 год. 
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С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е :   

 

 І. Обект и обем на дървесината – предмет на търга, срокове за изпълнение и други 

документи, описващи обекта. 

ІІ.Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите. 

ІІІ. Списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите за 

участие в търга. 

ІV. Основание за недопускане  или отстраняване на кандидат от участие в търга. 

V. Други условия и изисквания към кандидатите. 

VІ. Други документи, приложени към тръжната документация. 

1.Препис от Заповедта на кмета на Община Исперих за откриване на търга. 

2.Карнет – опис на маркираните за сеч дървета. 

 3.Сортиментни ведомости по дървесни видове . 

 4.Скица в М 1:10000. 

 5.Проекто – договор. 
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І. ОБЕКТ И ОБЕМ НА ДЪРВЕСИНАТА - предмет на търга, срокове за 

изпълнение и други документи, описващи обекта. 

 

У С Л О В И Я 

за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен в обекти на територията на Община Исперих 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

1.1. Продажба на стояща дървесина от горски територии, общинска  собственост, 

с началната тръжна цена без ДДС, по категории дървесина както следва: 

1.2.  Приложение №1: 

 

 

Отдел 

Дървесен 

вид 

 

Катег. 

Коли- 

чество 

/пл.м.3/ 

Цена за  

1пл.м.3 

Стойност 

        лв. 

 

 

 

 

1073-б 

 

Цер 

Едра 75 60 4560 

Средна 17 48 816 

Дребна    

Дърва 933 48 44784 

Благун 

Едра 3 82 246 

Средна 3 48 144 

Дребна    

Дърва 39 48 1872 

Общо за подотдела  1071  52422 

Общо за Обект 1  1071  52422 

Гаранция за участие    2600 

Стъпка    524 

 
2. ВИД   НА  ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  
 
2.1. Публичния търг с явно наддаване  ще се проведе на 29.05.2018год. (вторник) 

от 14,00 часа  в сградата на Община Исперих на ул. „Дунав“ №2. 

 2.2. Присъствието на представител на кандидата при провеждането на търга е 

задължително. 

2.3. В случай, че участниците в търга са повече и капацитетът на предварително 

определената зала е малък, по преценка на комисията търгът може да се проведе на 

друго място. В този случай се уведомяват участниците и търга се отлага с половин час, 

като се посочва новото място на провеждане. Това решение може да се вземе не по-

рано от началния час на провеждане на търга в деня на търга. 

2.4. Когато в търг с явно наддаване е допуснат до участие повече от един 

кандидат, но при започване на наддаването присъства само един от тях, присъстващият 
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кандидат се обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта 

начална цена за обекта след потвърждаването й. 

2.5. Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един кандидат, той се 

обявява за спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена 

за обекта. 

2.6. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, 

когато: 

2.6.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено 

нито едно заявление за участие; 
2.6.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено 

заявление за участие, но няма допуснат кандидат. 

2.7. Повторният търг ще се проведе на 05.06.2018год. (вторник) при същите 

условия. 

 

3. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ 
 

 Началната тръжна цена  за Обект № 1 с подотдел 1073-б/15593.19.58/  на 

територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с.Голям Поровец  - 52 422 (петдесет и две 

хиляди, четиристотин двадесет и два) лева без ДДС.,  стъпка за  наддаване –  

524 (петстотин двадесет и четири) лева. 

 

 ІІ.ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ 

  

В търга могат да участват търговци,  регистрирани в публичния  регистър по чл. 

241  от Закона за горите и да са местни търговци, отговарящи на изискванията на 

чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38  от Наредбата за  условията и реда за възлагане 

и изпълнение на дейности  в горските територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

 

ІІІ.СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ 

ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА.   

 

 А. Документ за внесен депозит ( гаранция за участие). 

 1.1.За Обект № 1  депозита е в размер на 2 600 (две хиляди и шестстотин) лева 

без ДДС , който трябва да се внесе  по сметка на Община Исперих –BIC: IORTBGSF, 

IBAN: BG55IORT81163300500000 при  ”Инвестбанк” АД - ФЦ Разград. 

            Депозитът (гаранцията за участие) се заплаща до 15,00 часа на 28.05.2018год. , а 

за повторния търг депозита (гаранцията за участие) се заплаща до 15,00 часа на 

04.06.2018год. 

1.2. Внесените депозити за участие на некласираните участници се освобождават 

в срок от три работни дни след влизане в сила на заповедта за определяне резултата от 

класирането. 

 1.3. Не се връща депозит за участие на кандидат, който: 

 -  оттегли предложението си след изтичане срока за подаване на офертите; 
 -  е  допуснат  до участие, но  не  потвърди началната цена. 
 - подаде жалба срещу заповедта за определяне резултата от класирането, до 

разрешаване спора с влязъл в сила съдебен акт; 

 -  е определен за изпълнител, но не сключи договор. 

 1.4. Депозита за участие на спечелилия търга и на класирания на второ място се 

задържат до сключването на договора. Депозита за участие на класирания на второ 
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място се освобождава в срок от три работни дни след сключване на договора със 

спечелилия търга участник. 

 1.5. Депозита за участие и гаранцията за изпълнение се освобождават, без да се 

дължат лихви за периода, през който средствата са престояли по сметката на Община 

Исперих.  

 1.6. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от достигнатата 

цена за  обекта. В срок от три работни дни от влизането в сила на заповедта за 

класиране, спечелилия участник трябва да представи в Община Исперих документ за 

внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и гаранцията 

за участие. Гаранцията за изпълнение на договора се внася по посочената в т. 1.1 от 

настоящия раздел банкова сметка. 

 

 Б.Документ за закупена тръжна документация – Кандидатите за участие 

могат да  закупят тръжна документация от деловодството на общината  всеки работен 

ден   до 15,00 часа на 28.05.2018год., а за повторния търг – до 15,00 часа на 

04.06.2018год. 

   Таксата за закупуване и участие в търга е в размер на  50 (петдесет) лв. без ДДС 

и се заплаща в брой в касата на Община Исперих.  

 

 В. Документи по образец - участниците попълват приложените в тръжната 

документация документи по образец:  

І. Заявление за участие, към което прилагат: 

 1. Декларации, че кандидатът 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 ЗПКОНПИ; 

д) сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

е) лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата; 

з) няма парични задължения към община  Исперих, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен орган; 

2. Копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния 

регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност; 

   ІІ.Документи, удостоверяващ , че кандидатът отговаря на изискванията на чл.38 

от Наредбата за  условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти : 

    1. Заявление по чл.38,ал.4 от Наредбата, подадено в Община Исперих до 

01.10.2017 г. 

     2. Декларации – Приложения 1, 2 и 3, доказващи че кандидатът отговаря на 

изискванията на чл.115 , ал.1,т.1 от ЗГ и чл.38, ал.2 от Наредбата : 

- Осъществява дейността си и има складова или преработвателна база на 

територията на Община Исперих; 

- Разполага минимум с два моторни триона за сеч и първична обработка на 

дървесината; 

- Разполага с минимум два трактора или високо проходими автомобили за извоз 

на дървесината до временен склад; 
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- Разполага с минимум два автомобила, снабдени с GPS – устройства за транспорт 

на дървесината; 

- Разполага с минимум една машина за преработка на дървесината- банциг или 

гатер. 

- Има назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата 

квалификация  и правоспособност за извършване на дейността – добив и извоз на 

дървесината; 

   ІІІ. Административни сведения. 

    ІV. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан 

плик  до 12,00 часа на 29.05.2018год., а за повторния търг – до 12,00 часа на 

29.05.2018год. в деловодството на община Исперих. 

 Г. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

търговеца; 

Д. Документ за самоличност на лицето, което участва в търга. 
  

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Когато кандидатът за участие в търга представя копия от 

документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях и да представи 

оригиналите на комисията за сравнение. 

2. Нотариално завереното пълномощно и документът за самоличност се 

представят на комисията при откриване на търга. 

 

ІII. ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

КАНДИДАТ   ОТ УЧАСТИЕ В ТЪРГА. 

1. Когато няма представител на кандидата в деня и часа на търга. 

2. Когато не е представил някой от изискуемите от продавача документи или те 

са представени във вид и съдържание, различни от изисканите от продавача; 

3. Кандидат, за който са налице обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата. 

 

           IV.  ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  

1. Начинът на плащане се определя в договор, който се сключва със спечелилия 

участник.  

  2. Размерът на вноските, броят им и сроковете за тяхното плащане се фиксират 

в договора. Превозни билети за транспортиране се издават до размера на внесената от 

купувача вноска. 

 3. Сроковете за издаване и получаване на Позволителните за сеч се определят в 

договора. 

 4. Разсрочено плащане се допуска до окончателното осъществяване на 

ползуването. Крайният срок за плащане на цената на обекта се определя в договора. 

 5. Договорът за продажба  на дървесина на корен се сключва с участника, 

спечелил търга, в седемдневен срок след влизане в сила на заповедта на Кмета на 

Общината за определяне резултата от класирането. В договора задължително се 

включват условията, при които е спечелен обектът. 

6. За резултата от класирането всички участници се уведомяват писмено. 

7. Договорът се сключва при спазване на всички изисквания на българското 

законодателство. 

8. При отказ на спечелилия участник да сключи договор се поканва класиралият 

се на второ място. Ако и той откаже да сключи договор в седемдневен срок, Кмета на 

общината прекратява процедурата. 
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9. За всички обекти спечелилият търга е длъжен да осъществява ползването само 

на маркираната за сеч дървесина и да води необходимата документация, съгласно 

изискванията на Закона за горите и Наредба № 8 за сечите в горите. 

10. Строителството на технологични пътища за извоз на дървесина от сечищата 

до временните складове се извършва от купувача-ползвател по одобрения  

технологичен план и е за негова сметка .  

11. За допуснати от купувача-ползвател нарушения, същият се санкционира 

съгласно Административно-наказателните разпоредби на Закона за горите и другите 

нормативни актове. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРОДАДЕНАТА  ДЪРВЕСИНА  НА  

КОРЕН 

1. Насажденията, включени в обекта се предават на купувача-ползвател от 

упълномощен представител на Община Исперих с подписването на приемо – 

предавателен протокол и издаване  на Позволително за сеч. Протоколът и 

Позволителното за сеч се подписват  и от представител на търговеца – лицензиран 

лесовъд. 

2. Добитата дървесина се фактурира по категории. Цената на всяка категория 

дървесина се определя пропорционално на съотношението между достигнатата и 

началната цена на обекта. 

3. Всяка вноска се заплаща преди подаването на заявка до Община Исперих за 

издаване на документи за транспортиране на добитата дървесина. 

4. Община Исперих изпраща свой представител за измерване и кубиране на 

добитата дървесина  и издава превозни билети до размера на внесените от купувача-

ползвател вноски и за съответстващите по фактурите  категории дървесина. Заявка за 

измерване и кубиране пред Община Исперих ще се прави за количество, не по-малко от 

100 пл.м3, освен в случай на приключване на сечта. За резултатите от измерването и 

кубирането се съставя  ПРОТОКОЛ. 

5. Правото на собственост върху добитата дървесина преминава върху 

купувача-ползвател от момента на подписване на ПРОТОКОЛА. 

6. Електронните превозни билети се издават  от оправомощено от кмета на 

Община Исперих  лице  

7. Актът за освидетелствуване на сечището се подписва от представител на 

търговеца – лицензиран лесовъд. 

 

V.  Други документи, приложени към тръжната документация. 

 

1. Препис от Заповедта на кмета на Община Исперих за откриване на търга. 

2. Карнет – опис на маркираните за сеч дървета . 

3. Сортиментни ведомости по дървесни видове . 

4. Скица в М 1:10000 . 

5. Проект на договор. 

 

  

  


