
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИОБЛАСТ РУСЕ 
7150 Две могили, бул.”България” № 84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207 

e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

З А П О В Е Д 

№  

гр. Две могили, 24.09.2020 г. 

 

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

администрация, чл. 112, ал. 1, т. 2, чл. 114, ал. 1 във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за 

горите, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 4 ал. 2 и ал. 3, чл. 5, ал. 3 във вр. с чл. 5, ал. 1, т.2, чл. 7, ал. 5, чл. 

10, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 15, ал. 3 и ал. 4   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 (НУРВИДГТДОСПДНГП), чл. 42, ал. 1, т. 

2 от Наредба № 23 за управление на общинските горски територии в Община Две могили, 

област Русе и в изпълнение на Решение № 93, взето на заседание на Общински съвет - Две 

могили с Протокол № 5/28.02.2020 г. относно осигуряване на дърва за огрев на Кметствата 

от община Две могили  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

І. Откривам процедура ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейностите „Добив на 

маркирана дървесина на корен – собственост на Община Две могили и товарене, 

транспортиране и разтоварване на добитата дървесина (дърва за огрев) до обектите на 

възложителя през 2020 година“. 

ІІ. Възложител: Община Две могили, с адрес: гр. Две могили, общ. Две могили, обл. 

Русе, бул. „България“ № 84, тел. централа: 08141/9205;9207, електронен адрес: 

obshtina@dvemogili.bg . 

III. Вид на конкурса: открит конкурс. 

ІV. Размер на гаранцията за участие  

Кандидатите внасят парична сума в размер на 423,00 (четиристотин двадесет и три 

лева и нула стотинки), представляваща 5 (пет) % от началната стойност на обекта по банков 

път по следната сметка на Община Две могили: IBAN: BG25UBBS80023300343910, BIC 

код: UBBS BGSF, при Банка ОББ, клон гр. Две могили, в срок до 16:30 ч. на 12.10.2020 г. 

V. Предмет и обект на конкурса, количество и място на извършване на 

дейностите: 

Добив на прогнозно количество маркирана дървесина на корен, представляващ сеч и 

извоз от горски териттории – собственост на Община Две могили, товарене, 

транспортиране и разтоварване на добитата дървесина до Кметствата от община Две 

могили по Таблица № 1, в отдели и подотдели от горски територии на Община Две могили 

по Таблица № 2. 
 

Таблица № 1 

 

№ Кметство/Кметско 

наместничество 

Количество дърва за 

огрев, м³ пр 

1. Две могили 0 

2. Пепелина 0 

3. Широково 10 

4. Острица 27 



5. Кацелово 54 

6. К. Върбовка 59 

7. Батишница 18 

8. Бъзовец 57 

9. Чилнов 37 

10. Баниска 15 

11. Помен 5 

12. Могилино 0 

 ОБЩО:  282 

 

Таблица № 2 

 

№ Землище 
Отдел, 

подотдел 

Поземлен 

имот № 

Площ на 

сечището, 

дка 

Дървесен 

вид 
Вид сеч 

1. Баниска 120 г 02587.103.125 12 Акация Гола 100% 

2. Баниска 120 р 02587.103.124 9 Акация Гола 100% 

3. Батишница 207 щ 02868.67.2 16 Акация Гола 100% 

 

 

          Забележка: Със сключване на договора, Изпълнителят се задължава да добие 

необходимото количество дървесина от обектите, посочени в Таблица № 2 и да натовари, 

транспортира и разтовари до обектите на Възложителя, посочени в Таблица № 1 от 

настоящата заповед, добитото количество дървесина. Добиването на дървесина да се 

извърши приоритетно от подотдели 120г и 120р, като при недостиг на дървесина в 

посочените подотдели, да се извърши добив и от подотдел 207щ. При изпълнение на 

заявеното количество и наличие на дървесина в обектите, сечта се преустановява, като 

заплащането е за реално добитата и доставена дървесина до обектите на Възложителя. 

Договорът ще се счита за изпълнен, когато дървесината е доставена до крайните 

получатели, посочени в Таблица № 1. Възложителят запазва правото си да променя 

местата за доставяне на дървесината до окончателното изпълнение на договора от 

Изпълнителя.  

  

VI. Стойност на обекта  

Максималната цена за добив, товарене, транспортиране и разтоварване до обекти на 

Възложителя е 30 (тридесет) лева без ДДС за 1 пространствен куб. м. 

 

Количество 

/простр. куб. м./ 

Цена на 1 простр. куб. м./ 

лв. 

/без ДДС/ 

Прогнозна стойност лева 

/без ДДС/ 

282 30,00 8460,00 

    

VІI. Срок за изпълнение на възлаганите дейности: до 31.01.2021 г. 

  

VІIІ. Условия за допускане на участниците до участие в конкурса: 

1. Участниците и подизпълнителите (ако бъдат използвани такива) трябва да бъдат 

търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и 

притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност.  

2. Участниците и подизпълнителите не трябва: 

- да имат прекратени по тяхна вина договори за добив и/или продажба на дървесина 

с Община Две могили за последната една година преди датата на подаване на офертата; 



- да имат влезли в сила наказателни постановления по Закона за горите на Кмета на 

Община Две могили за последната една година преди датата на подаване на офертата; 

- да са осъждани с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за 

престъпление по чл. 194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

- да са обявени в несъстоятелност  и да са в производство по несъстоятелност; 

- да са в производство по ликвидация; 

- да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество / ЗПКОНПИ/ с Кмета на Община Две могили. 

- да са сключили договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ;  

- да са лишени от право да упражняват търговска дейност; 

- да имат парични задължения към държавата и Община Две могили, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган. 

3. Участниците заедно с подизпълнителите трябва да притежават /или да са 

сключили договор за наем/ най-малко един моторен трион, един товарен автомобил, 

регистриран по Закона за движение по пътищата и един брой ППС, подходящо за извоз на 

дървесина и регистрирано по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска 

техника. 

 

ІХ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора  
При сключване на договора определеният за изпълнител представя Гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% /пет процента/ от достигнатата стойност за обекта  

в една от следните форми:  

1. Парична сума, внесена по сметка на възложителя IBAN: 

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

2. Банкова гаранция /оригинал/, учредена в полза на възложителя, безусловна и 

неотменяема със срок на валидност не по-малко от един месец след крайния срок за 

изпълнение на договора, в която следва да е посочено, че се освобождава след изрично 

писмено известие от възложителя. 

Х. Срок на валидност на офертите: 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. 

ХІ. Критерии за класиране на офертите: предложена най-ниска крайна цена за 

обекта в български лева, без включен данък върху добавената стойност /ДДС/. 

ХІІ. Обособени позиции: няма (Участникът подава оферта за обекта от предмета на 

открития конкурс). 

ХІІІ. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на Документация за 

участие в открития конкурс  
Документацията за участие в открития конкурс може да се изтегли от интернет 

страницата на Възложителя – Община Две могили на адрес: www.dvemogili.bg без 

заплащане, или да се закупи от Възложителя, провеждащ конкурса. Цената на 

документацията за участие е в размер на 15 / петнадесет / лева, платима всеки работен ден 

до 16.00 часа на деня, предхождащ дена на провеждане на конкурса – в брой в Центъра за 

услуги и информация на гражданите в Община Две могили или по банков път по сметка на 

Община Две могили: BG30UBBS80028449207610, код на плащане 447000. Конкурсната 

документация може да се получи от стая № 5 в сградата на Община Две могили, отдел 

„Общинска собственост и регионално развитие“ с краен срок до 16.00 часа на последния 

работен ден, предхождащ деня на провеждане на конкурса. 

ХІV. Място и срок за подаване на офертите: Офертите се подават в запечатан 

непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител в Деловодството 

на Община Две могили, най късно до 16.30 часа на 12.10.2020 г. Върху плика се посочват 

името на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - 

факс и електронен адрес. 



ХV. Място, дата и час на провеждане на конкурса: Откритият конкурс ще се 

проведе на 13.10.2020 г. от 10.30 часа в Конферентната зала на Община Две могили в 

административната сграда на общината намираща се на адрес гр. Две могили, бул. 

„България“ № 84 

ХVІ. На основание чл. 13, 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, допускам участниците да ползват 

подизпълнител/и за осъществяване изцяло, или на части от дейностите, предмет на 

настоящата процедура. 

В случай, че участникът е заявил ползване на подизпълнител/и за извършване на 

дейностите, те следва да покриват заедно минималните изисквания за участие в конкурса, 

поставени от Възложителя.  

Когато след сключване на договора се установи, че подизпълнителят не отговаря на 

изискванията поставени от възложителя, спрямо основния изпълнител по договора, или в 

последствие на настъпила промяна подизпълнителя не отговаря на същите изисквания, тези 

обстоятелства са самостоятелно основание за прекратяване на договора. Всяко 

неизпълнение на законовите изисквания и договорени условия от страна на 

подизпълнителя, ангажират пряко отговорността на основния изпълнител по договора. 

Задължително условие на провежданата процедура: участникът декларирал съгласие за 

участие в процедурата като подизпълнител за обекта, предмет на конкурса, няма право да 

подава самостоятелна оферта за участие в процедурата за същия обект. В случай, че 

комисията установи такова обстоятелство, офертата на съответния участник, заявил участие 

като подизпълнител се отстранява от последващо участие в процедурата за конкретния 

обект. 

ХVІІ. Утвърждавам Документация за провеждане на открития конкурс за 

„Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Две могили и товарене, 

транспортиране и разтоварване на добитата дървесина (дърва за огрев) до обектите на 

възложителя през 2020 г.” 

ХVІІІ. Настоящата заповед и документацията за участие в конкурса да се 

публикуват на интернет страницата на община Две могили най-малко 15 /петнадесет/ 

календарни дни преди крайния срок за подаване на офертите съгласно чл. 14, ал. 1 и чл. 16, 

ал. 7 от Наредбата. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Айлин Юсеинова – Директор 

дирекция РР. 

Заповедта да се сведе до знанието на Айлин Юсеинова – Директор дирекция РР и 

Нейхан Назиф – нач. отдел ОСРР. 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ                   /п/ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

 

 


