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ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

ЗАПОВЕД  

№ РД_2-670 

Брезник, 21.08.2019 год. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и във връзка 

с чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 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 

(НУРВИДГТДОСПДНГП), Решение № 694/23.08.2018 г. , Решение № 724/25.10.2018г. 

и Решение №858/22.05.2019г. на Общински съвет гр. Брезник,  

ОТКРИВАМ 

Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските територии , 

общинска собственост,  на основание  чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 

15, ал. 3 и 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП), при следните условия: 

1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

ОБЕКТ №139; 

1.1. Предмет, място за извършване на дейността, количество, начална цена и 

гаранция за участие: 

1.1.1. Възлагане на добива на дървесина (сеч, разкройване на сортименти, извоз 

до временен склад и рампиране) в Обект село Душинци, подотдел 139-л, 

землище на с. Душинци, общ. Брезник. 

1.1.2. Прогнозно количество дървесина по категории, сортименти и дървесни 

видове:  

Категории дървесина и 

сортименти 

Дървесен 

вид 

Количество, 

пл. куб. м 

Ед. цена, лв. 

без ДДС за 

пл. куб. м 

Обща стойност, лева 

без ДДС 

Дърва за огрев  бук 142 35,00 4970.00 

Дърва за огрев Габър 29 35,00 1015.00 

Дърва за огрев дъб 1 35,00 35.00 

Дърва за огрев Клен 4 35,00 140.00 
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Дърва за огрев Мъждрян 5 35,00 175.00 

Дърва за огрев липа 1 35,00 35.00 

ОБЩО  182  6370.00 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) 318.50 

1.2. Срок за изпълнение: 12 месеца, считано от сключване на договора, от които 

12 месеца за сеч и извоз на дървесина.  

2. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪГА – 11.09.2019г. от 

10.00 ч. в заседателната зала на Община Брезник.  

Повторен търг:25.09.2019 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината. 

3. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА. 

До участие се допускат кандидатите (еднолични търговци и търговски 

дружества), внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания: 

3.1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите 

по чл. 241 от Закона за горите за дейността „добив на дървесина”; 

3.2. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП; 

3.3. Да отговарят на квалификационни и технически изисквания за извършване 

на ползването на дървесината, както следва: 

а) да имат сключен трудов договор, регистриран в НАП, с минимум 1 (един) 

лесовъд, регистриран за дейността “планиране и организация на добива на дървесина”; 

Не се прилага, когато едноличния търговец или член на управителен орган на 

търговското дружество, вписани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите, е 

лесовъд, регистриран за дейността “планиране и организация на добива на дървесина”; 

б) да имат сключени трудови договори, регистрирани в НАП, с минимум 4 

(четири) работника за осъществяване на добив на дървесина, от които минимум 3 (три) 

работника да притежават валидно свидетелство за правоспособност за работа с 

моторни триони, категория Тпс съгласно чл. 2, т. 5 от Наредба № 12 от 22.04.2009 год. 

за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със 

земеделска и горска техника; 

в) да разполагат с необходимия минимален брой техника, собствена или 

предоставена на друго правно основание, осигуряваща ползването на дървесина, а 

именно: 

- 3 (три) броя бензинови моторни триони, преминали технически преглед по 

реда на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 3 от 03.02.2016 год. за извършване на техническите 

прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската 

техника; 

- 2 (два) броя колесни трактори, 2 (два) броя товарни автомобили или 4 (четири) 

броя еднокопитни животни за извоз на добитата дървесина; 

Средствата за извоз на добита дървесина са алтернативно изброени и 

взаимнозаменяеми, като за равностойни се приемат един колесен трактор, един товарен 

автомобил и две еднокопитни животни. Колесният трактор следва да е преминал 

технически преглед по реда на Наредба № 3 от 03.02.2016 год. за извършване на 

техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на 

земеделската и горската техника. Товарният автомобил следва да е преминал 

периодичен преглед за проверка на техническата му изправност по реда на Наредба № 
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Н-32 от 16.12.2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата 

изправност на пътните превозни средства. Еднокопитните животни следва да са 

идентифицирани по реда на Регламент (ЕО) № 504/2008 на Комисията от 06.06.2008 

год. за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета 

относно методите на идентификация на еднокопитни животни. 

 

Добитите сортименти дървесина следва да отговарят на Български държавен 

стандарт (БДС). 

4. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  В ТЪРГА / 5%/- 318.50лв. 

 

5. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – „най-ниска предложена 

цена”.  

Кандидат, предложил цена, по-висока от началната, се отстранява от участие. 

Достигната обща цена се разпределя правопропорционално по сортименти. 

 

6. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ: 

 В едно със заявлението за участие да бъдат представени и окомплектовани 

всички документи, съгласно тръжните условия. Кандидатите за участие в търга се 

регистрират, като подават своите окомплектовани документи по реда на чл. 59, ал.1 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП лично, и/или чрез законен представител или изрично 

упълномощен представител в дирекция ОСПО и ХД на община Брезник, гр. Брезник, 

ул. „Елена Георгиева“ № 16, от 08.00часа на 02.09.2019г до 16.00 часа на 05.09.2019г. 

включително. Документите за участие в повторният търг се закупуват и подават  от 

08.00часа на 18.09.2019 год до 16.00 часа на 20.09.2019 год. включително. Заявлението 

се подава в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост. Върху плика се посочват 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на подателя. На 

приносителя се издава документ. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите 

заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в 

незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. 

6.1. Търгът да се проведе по реда на чл. 65, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП.  

6.2. Стъпка при явно наддаване, ако се наложи такова:  3% от обявената 

начална цена на обекта без ДДС. 

6.3. Заповедта за класиране на участниците и определяне на купувач, или за 
прекратяване на търга се съобщава по реда на чл. 61 от АПК и се публикува на 
интернет страницата на община Брезник в тридневен срок от утвърждаването на 
протокола от проведения търг от кмета на община Брезник. 

 

7. ОПРЕДЕЛЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА  да бъде 

извършено за отопление на кметствата в Община Брезник , както и съгласно списъци, 

изготвени от кметовете по населени места, със вписани три имена по подадено 

заявление, с постоянен адрес в Община Брезник. Количеството за отоплителен сезон на 

домакинство е до 5 /пет/ пространствени кубични метра. 

 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Кандидатите за участие в търга могат да получават допълнителна информация в 

работно време по отношение на предмета на настоящия търг на адреса на община 

Брезник, както и на следният телефон: тел.: 07751/21-60.  

лице за контакти: Иванка Михайлова – мл. експерт С и ГС. 
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Кандидатите могат да правят оглед на обект всеки работен ден от 09.00 до 16.00 

часа, не по-късно от 16.00 часа на предпоследния работен ден преди датата за 

провеждане на конкурса. Огледът се извършва по предварителна заявка до Община 

Брезник от един работен ден. Разходите за оглед на обект са за сметка на кандидата. 

 

9. С настоящата заповед одобрявам документацията за участие в 

процедурата, която съдържа: 

 Копие от Заповед на Кмета на Община Брезник за откриване на процедурата; 

 Условия за участие в процедурата 

 Списък на документите, съдържащи се в офертата – Приложение № 1 

 Сведения за кандидата – Приложение № 2 

 Ценова оферта – Приложение № 3 

 Декларация за участие на подизпълнители – Приложение № 4 

 Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а” – „ж” от 

НУРВИДГТДОСПДНГП – Приложение № 5 

 Декларация за запознаване с условията на конкурса – Приложение № 6 

 Проект на договор 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на общинските съветници за 

ползване и на отговорните служители от Община Брезник за сведение и публикуване в 

интернет страницата на Община Брезник.  

 

Копие от заповедта да се постави на видно място в административната сграда 

на община Брезник.  

 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Бъчваров-Зам кмет на 

Община Брезник. 

 

 

 

ВАСИЛ УЗУНОВ 

Кмет на Община Брезник 

 

 

Съгласувано с: 

Милен Миленков, гл.юрисконсулт                             дата 20.09.2019г. 

 

Изготвил: 

Иванка Михайлова, мл.експерт „ С и ГС“               дата 20.09.2019г. 

 

 

 

обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева “ № 16, 

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg

