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          ОБЩИНА МЕЗДРА 
Мездра 3100, ул. "Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23 

e-mail:mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 687/15.09.2021 г. 

 

 

             На основание чл. 55, ал. 2 и ал. 3, във вр. с чл. чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за 

горитe, чл.46, т. 1 и 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  

 

                                Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Откривам процедура за продажба на стояща дървесина на корен по реда и 

условията на чл.46, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 1 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 чрез търг с явно наддаване. 

II. Предмет на търга с явно наддаване е продажба на стояща дървесина на корен 

от Обекти както следва: 

Обект №1: отдел 125 подотдел „е” , в имот с идентификатор № 72432.108.233 в 

землището на с. Типченица, на територията на Община Мездра 

Обект №2: отдел 130 подотдел „с1”  в имот с идентификатор № 72432.51.116 в 

землището на с. Типченица, на територията на Община Мездра 

 

1. Описание на категорията дървесина, дървесни видове  и обем на 

прогнозните количества по сортиментни ведомости с начални цени, гаранция за участие 

и стъпка за наддаване по обекти. 

 ОБЕКТ №1 отдел 125 подотдел „е” , в имот с идентификатор № 72432.108.233 в 

землището на с. Типченица, на територията на Община Мездра 
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1 

отдел 

125 

подотде

л „е” 

 

 

.№ 

72432.108.233 

 

 

 

 

 

с. 

Типченица 

 

 

 

566 

 

27679,00 830,37 276,79 

Дървесен 

вид 
сортименти 

 
 

 
   

Черен бор едра  91 50 4550   

 средна  22 40 880   

 дърва  14 25 350   

Бук едра  158 60 9480   

 средна  2 52 104   

 дърва  228 45 10260   

Габър дърва  35 45 1575   

Акация дърва  16 30 480   

 

 

ОБЕКТ №2: отдел 130 подотдел „с1”  в имот с идентификатор № 72432.51.116 в 

землището на с. Типченица, на територията на Община Мездра. 
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2 

 

отдел 

130 

подотде

л „с1” 

 

 

 

№ 72432.51.116 

 

 

 

с. 

Типченица 

 

 

 

398  
17643,00 

 
529,29 176,43 

Дървесен 

вид 
сортименти 

 
 

 
   

Дъб едра  18 60 1080   

 средна  15 52 780   

 дърва  194 45 8730   

Цер дърва  84 45 3780   

Липа едра  25 55 1375   
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 средна  4 40 160   

 дребна  1 28 28   

 дърва  4 30 120   

акация дърва  22 30 660   

мъждрян дърва  31 30 930   

 Размерите на дадения вид категория и сортимент дървесина, както и нейното качество 

са определени по български държавен стандарт /БДС/. Посочените количества дървесина са 

прогнозни.  

      2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване 

Началните цени са определени с Решение  №350 от Протокол №23/29.07.2021 год. на 

Общински съвет – Мездра и са за плътен кубически метър дървесина без ДДС. 

Окачествяването на добитите асортименти ще се извършва по БДС. 

Участниците не могат да депозират предложения под общата начална тръжна цена за 

отделните обекти за описаното прогнозно количество. 

Начална тръжна цена за обект №1 - 27679,00 лева без ДДС. 

Начална тръжна цена за обект №2 - 17643,00 лева без ДДС. 

 

Стъпката за наддаване е в размер 1 % от общата начална тръжна цена на дървесината  

или  

 За обект №1  276,79 лева без ДДС. 

 За обект №2  176,43 лева без ДДС. 

 

3. Срокове за изпълнение:  

3.1.  Крайният срок за сеч на дървесината от обектите е до 31.12.2021 год., 

включително. 

3.2. Крайният срок за транспортиране на отсечената дървесина е един месец след 

приключване на сечта – 31.01.2022 г. След изтичане на този срок, отсечената дървесина на 

сечища или временен склад, нетранспортирана с превозен билет, остава в разпореждане на 

община Мездра. 

3.3. Крайният срок за освидетелстване на всички сечища в обекта е до 31.12.2021 г. 

3.4. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на всички сечища в 

обекта и транспортиране на цялото количество дървесина от временен склад, но не по късно 

от 31.01.2022 г. 

3.5. Срокът за изпълнение по договора за продажба на стояща дървесина на корен, 

може да бъде удължен по взаимно съгласие на страните до шест месеца, в случай, че купувачът 

заплати недобитото количество дървесина по договора. 

 

4. Гаранция за участие 

4.1. Гаранцията за участие, е парична сума в размер на 3% от стойността на 

обекта, определена в съответствие с чл.9а, ал. 2 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. 

 За обект №1 – 830,37 (осемстотин и тридесет лева и тридесет и седем стотинки)  
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 За обект №2 – 529,29 (петстотин двадесет и девет лева и двадесет и девет стотинки) 

Гаранцията за участие се внася  по банков път, по банкова сметка на Община Мездра: IBAN: 

BG82STSA93003325414500, BIC: STSABGSF, Банка ДСК, клон Мездра. Паричната сума 

трябва да е реално постъпила по сметката до 17:00 часа на 01.10.2021 г. 

4.2. В платежния документ задължително се посочва четливо: наименование на 

участника, номера на обекта, ЕИК и вида на процедурата. 

 

5. Условия за допускане на участниците до участие 

5.1.  До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят на изискванията на 

чл.58, ал.1, т.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. Изискванията на ал. 1, т. 3 с изключение на букви "б", "в", "д" и 

"ж" се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно 

Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, 

където участникът е регистриран. Когато участникът в търга е чуждестранно юридическо лице 

или е посочен подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, 

документите по ал. 1, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. 

5.2.  В процедурата по търга за продажба на стояща дървесина на корен, в качеството 

си на кандидат, може да участва всеки заинтересован: 

- ако е търговец, трябва да е вписан в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и да притежава 

достоверение за регистрация за дейността „Добив на дървесина“. 

- ако е физическо лице, трябва да има договор с регистриран търговец по чл.52, ал.1, във 

връзка с чл.58, ал.1, т.4 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. 

5.3. Всеки от кандидатите трябва да разполага със собствени, наети или друга форма 

на официален ангажимент за срока на договора технически средства и наети лица, както 

следва: 

 - Минимален брой моторни триони съгласно техническите им характеристики за 

усвояване на дървесната маса от насажденията от обекта: 2 бр., регистрирани в КТИ. 

- Минимален брой единици техника за осъществяване на транспорт на дървесината: - 

Камиони – специализирани или универсални за извършване на транспорт на дървесината - 1 

бр., регистрирани в КАТ. 

-  Минимален брой работници, правоспособни да работят с моторни триони, за усвояване 

на дървесната маса от насажденията от обекта: 2 бр. работници 

-  най-малко с 1 (едно) лице/а лесовъд/и, регистриран/и по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване дейността „планиране и организация на добива на дървесина“. Лицензирания 

лесовъд по чл. 235 от Закона за горите може да е на трудов договор при съответния кандидат 

или да е лице, овластено да го представлява по реда на Търговския закон. 

5.4. Да са внесли гаранция за участие. 

 

 Кандидатите могат да направят оглед на обекта всеки работен ден до 17:00 часа на 

30.09.2021 год. в присъствието на главен специалист „Горско и селско стопанство“ към 

Община Мездра. Разходите за огледа са за сметка на кандидата. Огледът на обектите не е 
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задължителен и не е условие за участие в процедурата. Кандидатът сам носи отговорност при 

неизвършването му. 

 

6. Гаранция за изпълнение на договора 

Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на добита дървесина е в размер 

на 10% /десет процента/ от достигнатата цена без ДДС, определена в съответствие с 

изискванията на чл.9а, ал. 5, т.2 от Наредбата  и следва да бъде представена в 14 дневен срок 

от влизане в сила на заповедта за определяне на купувач и преди подписване на договора за 

покупко-продажба.  

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

1. парична сума, внесена по сметка на Общината; 

2. банкова гаранция, учредена в полза на Общината със срок на валидност до 31.01.2022 

г. 

В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, 

че тя се освобождава след изрично писмено известие от Общината. 

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Когато определеният за изпълнител или за купувач е избрал гаранцията за изпълнение 

да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно 

или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. 

 

7. Условия за заплащане на цената 

7.1. Заплащането на дървесината става въз основа на действително добитите количества 

и сортименти дървесина. 

7.2. Количествата стоящата дървесина на корен, ще бъдат периодично добивани и 

извозвани на временни горски складове с местоположение, определено съгласно утвърдени 

технологични планове за добив на дървесина, съгладно чл.53 от Наредба №8 от 05.08.2011 год. 

за сечи в горите. 

 Единичните цени /за 1 м3/ на отделните сортименти дървесина се определят като 

достигнатата при търга цена се разпределя пропорционално върху началните цени спрямо 

процента им в общата начална тръжна цена, или: 

За обект №1: 

О
б

ек
т
 №

 

     

Отдел, 

под-отдел 

 

 

 

 

Поземлен имот 

№ 

Населено 

място 

Прогнозно 

количест-

во в 

пл.куб.м. 

 

Начална 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС 

 

 

% в 

общата 

цена на 

обекта 

 

 

 

1 

отдел 

125 

подотде

л „е” 

 

 

.№ 

72432.108.233 

 

 

 

 

 

с. 

Типченица 

 

 

 

 27679,00  

 Дървесен вид сортименти    

 Черен бор едра 91 4550 
16,43846 
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  средна 22 880 3,179306 

  дърва 14 350 1,264497 

 Бук едра 158 9480 34,24979 

  средна 2 104 0,375736 

  дърва 228 10260 37,06781 

 Габър дърва 35 1575 5,690234 

 Акация дърва 16 480 1,734167 

 

За обект №2 

 

 

 

 

7.1.  Заплащането се извършва по достигнати цени от спечелил участник в 

проведения търг на вноски. Авансовата вноска е в размер на 20 % от достигнатата стойност за 

съответния обект, както и законоустановеният размер на ДДС и се заплаща до 14 дни след 

подписване на договора за продажба или най-късно преди издаване на първия превозен билет 

за транспортиране на договорираната дървесина, по банкова сметка на Община Мездра с IBAN 

– BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра.  

О
б

ек
т
 №

 

     

Отдел, 

под-отдел 

 

 

 

 

Поземлен имот 

№ 

Населено 

място 

Прогнозно 

количест-

во в 

пл.куб.м. 

 

Начална 

тръжна 

цена в лв. 

без ДДС 

 

 

% в 

общата 

цена на 

обекта 

 

 

 

2 

отдел 130 

подотдел 

„с1” 

 

 

 

№ 72432.51.116 

 

 

 

с. 

Типченица 

 

 

 

 
17643,00 

 
 

 Дървесен вид сортименти    

 Дъб едра 18 1080 6,121408 

  средна 15 780 4,421017 

  дърва 194 8730 49,48138 

 Цер дърва 84 3780 21,42493 

 Липа едра 25 1375 7,793459 

  средна 4 160 0,906875 

  дребна 1 28 0,158703 

  дърва 4 120 0,680156 

 акация дърва 22 660 3,74086 

 мъждрян дърва 31 930 5,271212 



 

  

ISO 9001:2015 

№ 16306 

ISO 14001:2015 

№ E3368 

ISO 45001:2018 

№ О-2532 

 

7.2. Следващите плащания по договора, след изчерпване на първоначалната 

авансова вноска, са в размер на съответстващ на цената за количеството добитата дървесина, 

която предстои да бъде транспортирана от купувача, установено въз основа на подписан от 

страните приемо-предавателен протокол, като плащанията се извършват преди или не по-

късно от деня на издаване на превозния билет и се заплащат по същата банкова сметка. 

Извозване на дървесината и издаване на превозни билети не се извършва преди заплащане на 

съответната вноска. 

7.3. Съгласно посочените количества по сортименти в предавателно–приемателния 

протокол за кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети.  

7.4. Купувачът може да транспортира дървесина на стойност до размера на внесената 

авансова вноска, съответно на плащането по т.7.2. 

 

8. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията 

за участие в търга. 

8.1. Тръжната документация може да бъде изтеглена безвъзмездно от интернет 

страницата на община  Мездра - https://www.mezdra.bg/?page_id=1313, раздел обяви или да 

бъде закупена от Община Мездра, отдел „Общинска собственост“, на стойност 20,00 лева.. 

8.2. За справки и информация касаещи огледите –  главни специалисти „Горско и 

селско стопанство“ към Община Мездра – 0879203336; 0879843037, Община Мездра тел. 0910 

92116 

8.3. За справки и информация относно търга – главни специалисти «Управление и 

разпореждане с общинска собственост», тел. 0889465290. 

 

9. Място, ден и час за провеждане на търга и срок за подаване на 

документацията за участие. 

9.1. Търгът да се проведе в административната сграда на Община Мездра на 

04.10.2021 год. от 10.00 ч. – малката заседателна зала на IV етаж на сградата . 

9.2. Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на 

гражданите на Община Мездра до 17:00 ч. на 01.10.2021 год. изготвено съгласно условията на 

раздел VI - ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ от 

тръжната документация, с приложени към него следните документи: 

9.2.1. Документ за внесена парична гаранция за участие - /заверено копие от 

Участника/; 

9.2.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.58, ал.1, т.3 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна  и 

общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти – по образец 

– Приложение №2. Посочените изисквания с изключение на букви „б”, „в”, „д” и „ж” от чл. 

58, ал. 1, т. 3 от Наредбата се отнасят за управителите или за лицата, които представляват 

Участника; 

9.2.3. Копие от копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 ЗГ 

за дейността „добив на дървесина“- когато участникът е физическо лице, или посочват номера 

на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за 

съответната дейност - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 

9.2.4. Декларация за оглед на обекта, в случай, че е направен оглед. Огледът на 

обектите не е задължителен и не е условие за участие в процедурата.  - /Приложение № 3/; 
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9.2.5. Декларация за техническа възможност за изпълнение на поръчката -

/Приложение № 4/: 

9.2.6. Декларация за ЕИК по образец - /Приложение № 5/; 

9.3.   Копия на талони, доказващи, че горската и земеделска техника е 

регистрирана по смисъла на ЗРКЗГТ, талон за преминал технически преглед по реда на 

ЗРКЗГТ и ЗДвП, за горската и автомобилна техника, за която се изисква ежегодно преминаване 

на технически преглед, в т.ч и копие от договор за наем или за лизинг, ако техниката е закупена 

на лизинг; 

9.3.1. Справка от ТД на НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори 

- важи за срок от един месец спрямо датата на търга - и копия от удостоверенията на работниците 

за придобита от тях квалификация: минимум за 2 бр. правоспособни резачи, удостоверение на 

лицензирания лесовъд по чл. 235 от ЗГ за дейността „Планиране и организация на добива на 

дървесина“ и документи за правоспособност за управление на специализирана горска техника, 

когато ще се използва такава от кандидата за работа в обекта. 

9.4. В деня на търга, участниците представят: 

- документ за самоличност на лицето, които участва в търга – представя се на комисията 

при провеждане на процедурата. 

- Нотариално заверено пълномощно за участие в търг, ведно с упълномощаване за 

сключване на договор (ако е необходимо), когато участникът се представлява от лице, 

различно от лицата, имащи  право на представителство съгласно документите му за 

регистрация. В пълномощното следва да е посочено, че упълномощеното лице има право 

да участва в търгове и да прави обвързващи наддавателните предложения от името и 

за сметка на упълномощителя.  Представя се на комисията при провеждане на процедурата. 

10. В процедурата се допуска участието на подизпълнители.  

Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се вписва 

в заявлението за участие. В този случай към заявлението за участие се прилагат и документите 

по  т.7.3, т.7.4, т.7.6, т.7.7, т.7.8 и т.7.9 в раздел VI - ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 

УЧАСТИЕ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ от тръжната документация за всеки посочен 

подизпълнител. Когато кандидат в търга е чуждестранно юридическо лице, документите, 

които са на чужд език се представят в официално заверен превод. 

 

11. Допълнителни изисквания 

11.1. При изготвяне на документите си за участие, всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от продавача условия в тръжната документация. 

11.2. До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки 

кандидат може да ги оттегли, промени или допълни. 

11.3.  Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от 

участника или от упълномощен от него представител. Върху плика участникът посочва номера 

на обекта/обектите за които ще участва, вида на процедурата „търг с явно наддаване“, 

наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и – по възможност – факс и 

електронен адрес. 

11.4. При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, 

датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по 

образец, за което на приносителя се издава документ. 
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11.5. Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на кандидатите 

документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.  

11.6. Посочените образци в документацията, задължително трябва да бъдат 

попълнени и приложени към заявлението на всеки от кандидатите. 

12. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на документите и 

представянето им, вкл. по огледа на обекта. Община Мездра не заплаща тези разходи, 

независимо от изхода на процедурата. Представените заявления и приложените документи 

към тях не се връщат на участниците. 

13. Определям лица за контакти:  

Светлин Попов - главен специалист „Горско и селско стопанство“ към Община Мездра 

– 0879203336 

Христина Чулева – главен специалист «Управление и разпореждане с общинска 

собственост», тел. 0889465290. 

14. Одобрявам тръжната документация за провеждане на търга с явно наддаване, 

която е неразделна част от настоящата заповед и която съдържа: 

1. Спецификация за продажба на стояща дървесина на корен от обекта 

2. Условия за участие 

3. Образци за попълване 

4. Проект на договор 

 

15. Определям срок за работа на комисията за провеждане на търга, която ще бъде 

назначена в самостоятелна заповед, да приключи работа по провеждане на процедурата и да 

ми представи подробен протокол - 3 работни дни от датата определена за провеждане на търга. 

16.  Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Мездра 

най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документи. Екземпляр от заповедта да се 

постави на видно място в сградата на Община Мездра. 

17. Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Николинка Кътовска – 

Заместник - кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни 

проекти“ 

 

 

 

ИВАН АСПАРУХОВ 

Кмет на Община Мездра 


