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ЗАПОВЕД 

№ 650 

гр. Две могили, 10.06.2016 г. 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 3, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 7, чл. 12, ал. 1, чл. 15, ал. 3 и ал. 4, чл. 49, ал. 1, т. 

3, чл. 49, ал. 3 и чл. 53, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в 

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

недървесни продукти и във връзка с Решение № 118, взето на заседание на Общински съвет 

- Две могили с Протокол № 7/19.02.2016 г. 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Да се проведе конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с 

възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на горски територии общинска 

собственост на територията на Община Две могили в обект № 1601 с общо прогнозно 

количество дървесина от 3173 м3 и обща площ за подготовка на почвата от 73 дка. 

2. Определям начални цени за дейностите включени в конкурса както следва: 

 

Продажба на стояща дървесина на корен:                                     Приложение № 1 
 

№ на 
обек
та 

отдел, 
подотдел 

Категория 
дървесина 

Размер и качество на 
асортиментите 

Дървесен 
вид 

Количество 
/м3/ 

Цена за 
продажба 
на корен 

Стойност 
/лв. без 

ДДС/ 

   Баниска     

1601 92 – г1 

Едра Трупи за бичене > 30 см   65,00  

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см   62,00  

 Всичко Едра     

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см чб 1 46,00 46,00 

Средна За технологична преработка чб 2 31,00 62,00 

 Всичко Средна  3  108,00 

Дребна За технологична преработка   31,00  

 Всичко Дребна     

Дърва За технологична преработка чб 94 31,00 2914,00 

 Всичко Дърва  94  2914,00 

 Общо за подотдел 92 - г1  97 31,15 3022,00 

  Баниска     

1601 92 – з1 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см     

 Всичко Едра     

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см     

Средна За технологична преработка     

 Всичко Средна     

Дребна За технологична преработка     

 Всичко Дребна     

Дърва За технологична преработка ак 30 39,00 1170,00 



Дърва За технологична преработка кгбр 2 44,00 88,00 

 Всичко Дърва  32  1258,00 

 Общо за подотдел 92 - з1  32 39,31 1258,00 

  Баниска     

1601 92 - у 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см ак 1 47,00 47,00 

 Всичко Едра  1  47,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 2 45,00 90,00 

Средна За технологична преработка ак 4 39,00 156,00 

 Всичко Средна  6  246,00 

Дребна За технологична преработка     

 Всичко Дребна     

Дърва За технологична преработка ак 74 39,00 2886,00 

 Всичко Дърва  74  2886,00 

 Общо за подотдел 92 - у  81 39,25 3179,00 

  Баниска     

1601 92 - с 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см ак 2 47,00 94,00 

 Всичко Едра  2  94,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 1 45,00 45,00 

Средна За технологична преработка ак 2 39,00 78,00 

 Всичко Средна  3  123,00 

Дребна За технологична преработка     

 Всичко дребна     

Дърва За технологична преработка ак 90 39,00 3510,00 

 Всичко дърва  90  3510,00 

 Общо за подотдел 92 - с  95 39,23 3727,00 

  Чилнов     

1601 232 – в1 

Едра Трупи за бичене > 30 см   65,00  

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см   62,00  

 Всичко Едра     

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см   46,00  

Средна За технологична преработка   31,00  

 Всичко Средна     

Дребна За технологична преработка   31,00  

 Всичко дребна     

Дърва За технологична преработка чб 22 31,00 682,00 

 Всичко дърва  22  682,00 

 Общо за подотдел 232 - в1  22 31,00 682,00 

  Чилнов     

1601 232 – я 

Едра Трупи за бичене > 30 см   65,00  

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см чб 1 62,00 62,00 

 Всичко Едра  1  62,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см чб 4 46,00 184,00 

Средна За технологична преработка чб 9 31,00 279,00 

 Всичко Средна  13  463,00 

Дребна За технологична преработка  1 31,00 31,00 

 Всичко дребна  1  31,00 

Дърва За технологична преработка чб 249 31,00 7719,00 

 Всичко дърва  249  7719,00 

 Общо за подотдел 232 я  264  8275,00 

  Широково     

1601 257 - б 

Едра Трупи за бичене > 30 см тп 71 55,00 3905,00 

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см тп 47 50,00 2350,00 

 Всичко Едра  118  6255,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см тп 5 44,00 220,00 



Средна За технологична преработка тп 5 31,00 155,00 

 Всичко Средна  10  355,00 

Дребна За технологична преработка тп 76 31,00 2356,00 

 Всичко дребна  76  2356,00 

Дърва За технологична преработка тп 1144 31,00 35464,00 

 Всичко дърва  1144  35464,00 

 Общо за подотдел 257 - б  1348 32,96 44430,00 

  Широково     

1601 257 - з 

Едра Трупи за бичене > 30 см тп 50 55,00 2750,00 

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см тп 47 50,00 2350,00 

 Всичко Едра  97  5100,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см тп 4 44,00 176,00 

Средна За технологична преработка тп 5 31,00 155,00 

 Всичко Средна  9  331,00 

Дребна За технологична преработка тп 13 31,00 403,00 

 Всичко дребна  13  403,00 

Дърва За технологична преработка тп 89 31,00 2759,00 

 Всичко дърва  89  2759,00 

 Общо за подотдел 257 - з  208 41,31 8593,00 

  Кацелово     

1601 281 - е 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см ак 9 47,00 423,00 

 Всичко Едра  9  423,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 13 45,00 585,00 

Средна За технологична преработка ак 32 39,00 1248,00 

 Всичко Средна  45  1833,00 

Дребна За технологична преработка  8 39,00 312,00 

 Всичко дребна  8  312,00 

Дърва За технологична преработка ак 964 39,00 37596,00 

 Всичко дърва  964  37596,00 

 Общо за подотдел 281 - е  1026 39,15 40164,00 

   3173 35,71 113330,00 

 

Подготовка на почвата за залесяване:                                            Приложение № 2 

 

отдел, 

подотдел 
Вид дейност ( операция ) 

м
я

р
к

а
 

п
л

о
щ

 

единична 

цена 

лв/дка 

(без 

ДДС) 

Стойност 

лв             

(без ДДС) 

Срок за 

изпълнение 

257 м 

Почистване на площи от храсти, издънки, 

вършина и др., включително паднали дървета и 

клони по брега на река „Черни лом”  

  дка 56 35,00 1960,00 

3
0

.1
1

.2
0

1
6

 г
о

д
. 

Изкореняване на пъни от топола с изкоренител Раздробяване 

на пъни с 

ротор 

дка 56 130,00 7280,00 

Избутване на изкоренени пъни дка 56 40,00 2240,00 

Риголване   дка 56 80,00 4480,00 

Подравняване след риголване   дка 56 20,00 1120,00 

Всичко за подотдела:   56  305,00 17080,00 

257 з 

Почистване на площи от храсти, издънки, 

вършина и др., включително паднали дървета и 

клони по брега на река „Черни лом”  

  дка 7 35,00 245,00 

3
0

.1
1

.2
0

1
6

 г
о

д
. 

Изкореняване на пъни от топола с изкоренител Раздробяване 

на пъни с 

ротор 

дка 7 130,00 910,00 

Избутване на изкоренени пъни дка 7 40,00 280,00 

Риголване   дка 7 80,00 560,00 



Подравняване след риголване   дка 7 20,00 140,00 

Всичко за подотдела:   7  305,00 2135,00 

257 м  

Почистване на площи от храсти, издънки, 

вършина и др., включително паднали дървета и 

клони по брега на река „Черни лом”  

  дка 10 35,00 350,00 

3
0

.1
1

.2
0

1
6

 г
о

д
. 

Изкореняване на пъни от топола с изкоренител Раздробяване 

на пъни с 
ротор 

дка 10 130,00 1300,00 

Избутване на изкоренени пъни дка 10 40,00 400,00 

Риголване   дка 10 80,00 800,00 

Подравняване след риголване   дка 10 20,00 200,00 

Всичко за подотдела:   10 305,00 3050,00 

Общо  за дейността подготовка  на почвата за залесяване дка 73 305,00  22265,00 
  

НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ОБЕКТ №1601 :       91065,00   

 

        Началната цена за Обект № 1601, формирана като разлика от прогнозирания 

приход от продажба на дървесина и разхода за подготовка на почвата е  91065,00 

(деветдесет и една хиляди и шестдесет и пет) лева без ДДС .  

 

          Забележка : Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлики между 

действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в 

настоящата документация , заплащането ще се извършва по предложената от 

участника единична цена , за един пл. м. куб. от предложените единични цени за 

съответните категории отразени в Приложение  №1 , което е неразделна част от 

договора за изпълнение , по действително добитото количество отразено в 

предавателно–приемателния протокол . Крайните цени по асортименти  по БДС ще се 

изчисляват на база достигната обща стойност на обекта . 

 

 Участниците в процедурата за Обект № 1601 не могат да подават оферти, в които 

цената на дървесината е по – ниска от посочената в Приложение № 1 и/или цената за 

извършване на подготовка на почвата за залесяване е по – висока от посочената в 

Приложение № 2. 

 3. Определям обща гаранция за участие за всички дейности в конкурса както следва: 

 

За обект № 1601 – 4553,25 лева - цена, която представлява 5% от стойността на 

обекта. 

 

Гаранцията за участие се внася в срок до 16.00 часа на 20.06.2016 г. по банковата 

сметка на Община Две могили, IBAN: BG25UBBS80023300343910, BIC код: UBBS BGSF, 

при Банка ОББ, клон гр. Две могили. 

4. Определям гаранция за изпълнение на договора, под формата на парична сума в 

размер на 5 /Пет/ % от сбора между достигнатите цени за продажба на дървесина и 

възлагане на подготовка на почвата за обекта. 

Гаранцията за изпълнение се представя в следната форма: 

4.1. Парична сума, внесена по банкова сметка на Община Две могили, която е IBAN: 

BG25UBBS80023300343910, BIC код: UBBS BGSF, при Банка ОББ, клон гр. Две могили. 

5. Условия и начин на плащане на цената: 

5.1. 70 % от достигнатата в конкурса цена с включено ДДС се заплаща авансово при 

сключването на договора по банкова сметка на Община Две могили, IBAN: 



BG30UBBS80028449207610, код на плащане 445500, BIC код:UBBS BGSF, при Банка ОББ, 

клон гр. Две могили, за което спечелилият конкурса представя надлежен документ; 

5.2. След изчерпване на първоначално внесената авансова вноска, Купувачът прави 

нови вноски, на база протоколите за кубиране на дървесина на временен склад за 

съответните подотдели. На база приемо – предавателен протокол след заплащането на 

дървесината, продавачът в петдневен срок издава конкретна фактура. 

5.3. Сроковете за получаване на позволително за сеч и извоз са определени в 

проекто-договора. 

6. Срокът за изпълнение на дейностите, включени в Обект № 1601 е както следва:  

- срок за сеч отдели 257 б, 257 з – до 30.09.2016 г. 

- срок за сеч отдели 92 г1, 92 з1, 92 у, 92 с, 232 в1, 232 я и 281 е – до 30.03.2017 г. 

- срок за подготовка на почвата за залесяване отдели 257 б, 257 з и 257 м – до 

30.11.2016 г. 

7. Срок на валидност на офертите – 60 /Шестдесет/ календарни дни, считано от 

датата на отваряне на офертите на кандидатите. 

8. Оглед на обектите може да се извършва всеки всеки работен ден от 08.00 до 16.00 

часа от 11.06.2016 г. до 20.06.2016 г. включително в присъствието на служител на Община 

Две могили след направена предварителна заявка в Община Две могили и след представяне 

на документ за закупени конкурсни книжа. 

9. Цената на документацията за конкурса е в размер на 20 лв. Тя се закупува и се 

заплаща в брой в касата на Община Две могили всеки работен ден от 08.00 часа до 12.00 

часа и от 13.00 до 17.00 часа от 13.06.2016 г. до 20.06.2016 г. 

10. До участие в процедурата се допускат кандидати, отговарящи на следните 

условия: 

10.1. Кандидатите да са търговци, регистрирани в публичните регистри по чл. 241 от 

Закона за горите и да притежават удостоверение за регистрация за дейностите „Добив на 

дървесина” и „Стопанисване на горски територии”. 

10.2. Кандидатите в конкурса трябва да разполагат с необходимата собствена и/или 

наета техника за изпълнение на дейността, която следва да е регистрирана, в зависимост от 

вида й, съгласно действащото законодателство, и технически изправна, както следва: 

 

10.2.1. моторен трион – 4 бр.; 

10.2.2. колесен трактор – 2 бр.; 

10.2.3. специализиран кран за товарене на дървесина – 1 бр.; 

10.2.4. трактор с мощност не по – малка от 100 к. с. за риголване – 2 бр.; 

10.2.5. изкоренител или ротор за раздробяване на пъни - 1 бр.; 

10.2.6. плуг – риголвач - 1 бр.; 

10.2.7. булдозерна дъска или мулчер за почистване на сечищата – 1 бр. 

 

10.3. Кандидатите за участие в процедурата трябва да имат сключен договор най-

малко с един лесовъд, вписан в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите 

за упражняване на частна лесовъдска практика за дейностите „Планиране и организация на 

добива на дървесина” и „Планиране и организация на дейностите по залесяване”. 

11. Определям критерий за класиране на офертите: „Икономически най-изгодна 

оферта”. Класирането се извършва на база комплексна получена оценка, равна на сумата на 

оценките на офертата по отделни позиции – К1, К2, К3 и К4. На първо място се класира 

офертата, получила най – голяма комплексна оценка. Комисията извършва оценка и 

класиране на офертите на участниците по следната формула: 

Комплексна оценка = К1хКт1+К2хКт2+К3хКт3+К4хКт4 

Максимален брой точки на комплексната оценка е 100 точки. 



Критерии за оценка на офертата от К1 до К4 и тежестта им в определяне на 

комплексната оценка, са както следва: 

К1 – Предлагана цена за продажба на дървесина без ДДС – 75%; 

К2 – Предлагана цена за извършване на почвоподготовка – 15%; 

К3 – Неустойка за неизпълнение – 5%; 

К4 – Техническо осигуряване на възлаганата почвоподготовка – 5%. 

 

Начин на определяне на тежестта на показателите в комплексната оценка на 

офертата: 

 

Кт1 – коефициент за оценка по К1; 

Кт1=Цпр/Цmax, където Цmax е най – високата от всички предложени цени за 

продажба на дървесина, Цпр е предложената цена от участника без ДДС; 

Кт2 – коефициент за оценка по К1; 

Кт2=Цmin/Цпр, където Цmin е най – ниската от всички предложени цени за 

извършване на почвоподготовка, Цпр е предложената цена от участника без ДДС; 

Кт3 – коефициент за оценка по К2; 

Кт3 – Нпр/Нmax, където Нmax е най – високата неустойка, предложена от участник в 

%, Нпр е предложената неустойка от участника в %; 

Кт4 – коефициента за техническо осигуряване на възлаганата почвоподготовка; 

 -0,0 – кандидатът разполага с изкоренител за пъни или ротор с диаметър на 

работното тяло до 1 м. 

 -0,5 – кандидатът разполага с ротор за раздробяване на пъни с диаметър на 

работното тяло над 1 м. и мощност на трактора от 100 до 150 к.с.; 

 -1,0 – кандидатът разполага с ротор за раздробяване на пъни с диаметър на 

работното тяло над 1 м. и мощност на трактора над 150 к.с. 

 

12. Кандидатите за участие в конкурса подават оферти за всяка от включените в 

обекта дейности, като в офертата следва да фигурират отделни ценови предложения за 

покупката на стояща дървесина на корен и извършването на почвоподготовка на стояща 

дървесина на корен и извършването на почвоподготовка за залесяване. 

13. Конкурсът ще се проведе на 21.06.2016 г. в Конферентната зала на Община Две 

могили от 10.00 часа. 

14. Повторният конкурс ще се проведе на 28.06.2016 г. в Конферентната зала на 

Община Две могили от 10.00 часа. 

15. За повторния конкурс документи се закупуват, депозитът се внася, кандидатите 

се регистрират, оглед се извършва от 22.06.2016 г. до 27.06.2016 г. от 08.00 часа до 12.00 

часа и от 13.00 часа до 16.00 часа. 

16. В седемдневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на изпълнител, 

със спечелилия кандидат се сключва договор. При сключване на договора изпълнителят 

представя: 

16.1. Удостоверение за липса на парични задължения към общината; 

16.2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер, съгласно т. 

4 от настоящата Заповед; 

16.3. Свидетелство за съдимост на управителя и на членовете на управителните 

органи на търговеца. 

Забележка: Документите по т. 17 от настоящата Заповед следва да са валидни 

към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от 

кандидата копие. При представяне на заверено копие, кандидатът представя и оригинала 

за сравнение. 



17. Договор не се сключва с кандидат, определен за изпълнител, който има парични 

задължения към Община Две могили, установени с влязъл в сила акт. 

18. Протоколът на комисията от проведения конкурс да ми бъде предоставен за 

одобрение. 

19. С настоящата заповед утвърждавам документация за участие в конкурса, която 

съдържа: 

19.1. Копие от настоящата заповед; 

19.2. Условия за изготвяне на офертите и за провеждане на конкурса, включващи 

описание на обекта, дейности, предмет на възлагане на процедурата, срокове за 

изпълнение, изисквания на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите, 

документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в конкурса, 

показателите за определяне на оценката на офертата, основание за недопускане или 

отстраняване на кандидат от участие в процедурата, начин на подготовка и оформяне на 

офертата, провеждане на конкурса. 

Същите условия са неотменна част от настоящата ми заповед и са задължителни при 

уреждане на взаимоотношенията с кандидатите и при сключване на конкретния договор за 

продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на 

почвата за залесяване. 

19.3. Технически условия – спецификация на обекта; 

19.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец; 

19.5. Декларации – по образец; 

19.6. Заявление за участие в конкурса – по образец; 

19.7. Образец на оферта; 

19.8. Проект на договор;  

19.9. Технологични планове; 

20. Цялата документация по провеждането на процедурата да се съхранява 3 (Три) 

години след приключване изпълнението на договора или след прекратяване на 

процедурата. 

На кандидатите за участие в конкурса да се продават копия от утвърдената 

документация. 

21. Лице за контакти: Нейхан Назиф - ст. експерт „Земеделие и гори” при Община 

Две могили, тел: 08141 20 06. 

22. Заповедта и документацията за участие в конкурса да се публикуват най-малко 

10 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата на Община Две 

могили. 

23. Копие от Заповедта да се постави на информационното табло на Община Две 

могили. 

24. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни 

лица за сведение и изпълнение. 

25. Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

Изготвил: 

Нейхан Назиф – ст. експерт „Земеделие и гори” 

 

Съгласувал:  

Десислава Цанева /юрисконсулт/ 


