
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 

№ 791 

гр. Две могили , 28.10.2020 г. 

 

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

администрация, 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.1, чл. 49, 

ал. 1, т. 1, чл. 55, ал. 2 и ал. 3, чл. 64, 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 (НУРВИДГТДОСПДНГП), Решение № 93, взето на 

заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 5/28.02.2020 г., Решение № 170, 

взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 10/31.07.2020 г. и във 

връзка със Заповед № 486/17.06.2020 г. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

І. ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА: 

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски 

територии – общинска собственост, при условията и по реда на Глава трета, Раздел І от 

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти за възмездно ползване на дървесина, чрез предоставяне на сечища от общински 

горски територии. 

ІІ. ПРОДАВАЧ: 

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 . 

ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

Парична сума в размер на 1850,75 (хиляда осемстотин и петдесет лева и 75 ст.), 

представляваща 5 (пет)% от началната стойност на обекта, която е в размер на 37 015,00 лв. 

(тридесет и седем хиляди и петнадесет лева) без ДДС и е определена в съответствие с 

изискванията на чл. 9а, ал. 2 от Наредбата, която се внася по сметка на Община Две могили 

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

могили, в срок до 16.30 ч. на 16.11.2020г. 
ІV. ОБЕКТ И ОБЕМ НА ДЪРВЕСИНАТА – ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

№ на 
обек
та 

отдел, 
подотдел 

Кат. 
 дърв. 

Размер и качество на 
асортиментите 

Дървесен 
вид 

Количество 
/м3/ 

Цена за 
продажба 
на корен 

Стойност 
/лв. без 

ДДС/ 

   Баниска     

2001 117 – а 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см     

 Всичко Едра     

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 2 50,00 100,00 

Средна За технологична преработка ак 5 37,00 185,00 

 Всичко Средна  7  285,00 

Дребна За технологична преработка ак 2 37,00 74,00 

 Всичко Дребна  2  74,00 

Дърва За технологична преработка ак 10 37,00 370,00 



 Всичко Дърва  10  370,00 

 Общо за подотдел 117 - а  19  729,00 
  Баниска     

2001 117 – б 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см     

 Всичко Едра     

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 6 50,00 300,00 

Средна За технологична преработка ак 10 37,00 370,00 

 Всичко Средна  16  670,00 

Дребна За технологична преработка ак 5 37,00 185,00 

 Всичко дребна  5  185,00 

Дърва За технологична преработка ак 22 37,00 814,00 

 Всичко дърва  22  814,00 

 Общо за подотдел 117 - б  43  1669,00 
  Баниска     

2001 117 - з 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см     

 Всичко Едра     

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 2 50,00 100,00 

Средна За технологична преработка ак 4 37,00 148,00 

 Всичко Средна  6  248,00 

Дребна За технологична преработка ак 2 37,00 74,00 

 Всичко дребна  2  74,00 

Дърва За технологична преработка ак 28 37,00 1036,00 

 Всичко дърва  28  1036,00 

 Общо за подотдел 117 - з  36  1358,00 
  Баниска     

2001 117 - р 

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 8 37,00 296,00 

 Всичко дърва  8  296,00 

 Общо за подотдел 117 - р  8  296,00 
 Батишница     

2001 192 - у 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см ак 3 53,00 159,00 

 Всичко Едра  3  159,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 5 50,00 250,00 

Средна За технологична преработка ак 11 37,00 407,00 

 Всичко Средна  16  657,00 

Дребна За технологична преработка ак 3 37,00 111,00 

 Всичко дребна  3  111,00 

Дърва За технологична преработка ак 25 37,00 925,00 

 Всичко дърва  25  925,00 

 Общо за подотдел 192 - у  47  1852,00 
 Батишница     

2001 206 – з2 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см ак 6 53,00 318,00 

 Всичко Едра  6  318,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 4 50,00 200,00 

Средна За технологична преработка ак 9 37,00 333,00 



 Всичко Средна  13  533,00 

Дребна За технологична преработка ак 1 37,00 37,00 

 Всичко дребна  1  37,00 

Дърва За технологична преработка ак 20 37,00 740,00 

 Всичко дърва  20  740,00 

 Общо за подотдел 206 – з2  40  1628,00 

   Батишница     

2001 206 - и2 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см     

 Всичко едра     

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 6 50,00 300,00 

Средна За технологична преработка ак 12 37,00 444,00 

 Всичко средна  18  744,00 

Дребна За технологична преработка ак 3 37,00 111,00 

 Всичко дребна  3  111,00 

Дърва За технологична преработка ак 22 37,00 814,00 

Всичко дърва  22  814,00 

Общо за подотдел 206 - и2  43  1669,00 
   Две могили     

2001 206 - к 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см     

Всичко едра     

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см чб 1 42,00 42,00 

Средна За технологична преработка чб 5 27,00 135,00 

 Всичко средна  6  177,00 

Дребна За технологична преработка     

 Всичко дребна     

Дърва За технологична преработка чб 16 27,00 432,00 

Всичко дърва  16  432,00 

Общо за подотдел 206 - к  22  609,00 

   Две могили     

2001 206 - п 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см чб 20 48,00 960,00 

 Всичко едра  20  960,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см чб 19 42,00 798,00 

Средна За технологична преработка чб 36 27,00 972,00 

 Всичко средна  55  1770,00 

Дребна За технологична преработка чб 2 27,00 54,00 

Всичко дребна  2  54,00 

Дърва За технологична преработка 
чб 165 27,00 4455,00 

срлп 7 22,00 154,00 

Всичко дърва  172  4609,00 

Общо за подотдел 206 - п  249  7393,00 

   Две могили     

2001 206 - р 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см 
чб 14 48,00 672,00 

бб 1 48,00 48,00 

 Всичко едра  15  720,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см 
бб 2 42,00 84,00 

чб 11 42,00 462,00 

Средна За технологична преработка 
бб 1 27,00 27,00 

чб 22 27,00 594,00 

 Всичко средна  36  1167,00 

Дребна За технологична преработка чб 1   27,00 27,00 

 Всичко дребна  1  27,00 



Дърва За технологична преработка 

чб 100 27,00 2700,00 

бб 10 27,00 270,00 

срлп 36 22,00 792,00 

Всичко дърва  146  3762,00 

Общо за подотдел 206 - р 198  5676,00 

   Две могили     

2001 206 - с 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см чб 14 48,00 672,00 

Всичко едра  14  672,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см чб 9 42,00 378,00 

Средна За технологична преработка чб 11 27,00 297,00 

 Всичко средна  20  675,00 

Дребна За технологична преработка     

 Всичко дребна      

Дърва За технологична преработка 
чб 75 27,00 2025,00 

срлп 17 22,00 374,00 

Всичко дърва  92  2399,00 

Общо за подотдел 206 - с 126  3746,00 

   Две могили    

2001 206 - ц 

Едра Трупи за бичене > 30 см    

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см чб 2 48,00 96,00 

Всичко едра 2  96,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см чб 2 42,00 84,00 

Средна За технологична преработка чб 5 27,00 135,00 

 Всичко средна 7  219,00 

Дребна За технологична преработка    

 Всичко дребна     

Дърва За технологична преработка 
чб 20 27,00 540,00 

срлп 15 22,00 330,00 

 Всичко дърва 35  870,00 

Общо за подотдел 206 - ц 44  1185,00 

   Две могили     

2001 206 - ч 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см чб 1 48,00 48,00 

Всичко едра  1  48,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см чб 2 42,00 84,00 

Средна За технологична преработка чб 5 27,00 135,00 

 Всичко средна  7  219,00 

Дребна За технологична преработка     

 Всичко дребна      

Дърва За технологична преработка 
чб 16 27,00 432,00 

срлп 3 22,00 66,00 

 Всичко дърва  19  498,00 

 Общо за подотдел 206 - ч  27  765,00 

   Широково     

2001 208 – с1 

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 срлп 3 22,00 66,00 

 Всичко средна  3  66,00 

Дребна За технологична преработка     

 Всичко дребна      

Дърва За технологична преработка 
ак 14 37,00 518,00 

срлп 13 22,00 286,00 



 Всичко дърва  27  804,00 

Общо за подотдел 208 – с1  30  870,00 

   Пепелина     

2001 209 - в 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см     

Всичко едра     

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см чб 1 42,00 42,00 

Средна За технологична преработка чб 11 27,00 297,00 

 Всичко средна  12  339,00 

Дребна За технологична преработка чб 1 27,00 27,00 

 Всичко дребна   1  27,00 

Дърва За технологична преработка чб 66 27,00 1782,00 

 Всичко дърва  66  1782,00 

Общо за подотдел 209 – в   79  2148,00 

   Пепелина     

2001 209 - г 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см     

Всичко едра     

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см чб 1 42,00 42,00 

Средна За технологична преработка чб 6 27,00 162,00 

 Всичко средна  7  204,00 

Дребна За технологична преработка чб 1 27,00 27,00 

 Всичко дребна   1  27,00 

Дърва За технологична преработка чб 24 27,00 648,00 

 Всичко дърва  24  648,00 

Общо за подотдел 209 - г  32  879,00 

   Чилнов     

2001 234 - и 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см ак 2 53,00 106,00 

Всичко едра  2  106,00 

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 4 50,00 200,00 

Средна За технологична преработка ак 8 37,00 296,00 

 Всичко средна  12  496,00 

Дребна За технологична преработка     

 Всичко дребна      

Дърва За технологична преработка ак 21 37,00 777,00 

Всичко дърва  21  777,00 

Общо за подотдел 234 - и  35  1379,00 

   Чилнов     

2001 235 - м 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см     

Всичко едра     

Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 3 50,00 150,00 

Средна За технологична преработка ак 8 37,00 296,00 

 Всичко средна  11  446,00 

Дребна За технологична преработка ак 2 37,00 74,00 

 Всичко дребна   2  74,00 

Дърва За технологична преработка ак 12 37,00 444,00 

Всичко дърва  12  444,00 

Общо за подотдел 235 - м  25  964,00 

   Острица     

2001 239 - л 

Едра Трупи за бичене > 30 см     

Едра Трупи за бичене 18 - 29 см     

Всичко едра     



Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 7 50,00 350,00 

Средна За технологична преработка ак 14 37,00 518,00 

 Всичко средна  21  868,00 

Дребна За технологична преработка ак 6 37,00 222,00 

 Всичко дребна   6  222,00 

Дърва За технологична преработка ак 30 37,00 1110,00 

Всичко дърва  30  1110,00 

Общо за подотдел 239 - л  57  2200,00 

Общо за обекта:   37015,00 
Гаранция за участие (5%):   1850,75 
Стъпка на наддаване (3%):   1110,45 

 

          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. 

 V. НАЧАЛНА ЦЕНА НА ОБЕКТА: 
 37 015,00 лв. (тридесет и седем хиляди и петнадесет лева) без ДДС. 

   

VІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 31.12.2021 г. 

  

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДО УЧАСТИЕ: 

 До участие се допускат търговци (юридически лица, еднолични търговци), внесли 

гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания: 

1. Да са регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и да 

притежават удостоверение за регистрация за дейността „Добив на дървесина“.  

2. Да отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

3. Да отговарят на техническите и кадрови/квалификационни изисквания за 

извършване на ползването на дървесина, съгласно условията за обекта. 

4. Да са изпълнили изискванията на продавача за допускане до участие в 

процедурата за конкретния обект, посочени в настоящата заповед и 

документацията за участие. 

 

VІІІ. ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 10 (десет) % от достигнатата на 

търга стойност на обекта и се определя в съответствие с изискванията на чл. 9а, ал. 5, т. 2 от 

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на възложителя IBAN: 

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

могили; 

- 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 Община Две могили. 



Определения за купувач участник в търга сам избира формата на гаранцията за 

изпълнение. 

В срок от 7 дни от съобщаването на заповедта за определяне на купувач, 

спечелилият участник предоставя гаранция за изпълнение на договора. 

  

ІХ. РАЗМЕР НА СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ: 

1110,45 лв. (хиляда сто и десет лева и 45 ст.) без ДДС, на основание чл. 55, ал. 4 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП. 

 

 Х. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА: 

 

Заплащането на добитото количество дървесина се извършва по достигнати цени от 

спечелилия участник в проведения търг на вноски. Авансовата вноска е в размер на 20 % от 

достигнатата стойност на правото на ползване за насаждението и се заплаща най-късно 

преди издаване на първия превозен билет за транспортиране на договорената дървесина по 

банкова сметка на Община Две могили, IBAN: BG30UBBS80028449207610, код на 

плащане 445500, BIC код:UBBS BGSF, при Банка ОББ, клон гр. Две могили. Всяка 

следваща вноска е по действително добити и приети с двустранен протокол количества по 

цени на отделните сортименти. След изчерпване на първоначално внесената авансова 

вноска, спечелилия участник прави нови вноски, на база протоколите за кубиране на 

дървесина на временен склад за съответните подотдели. На база предавателно-приемателен 

протокол след заплащането на дървесината, Възложителя  в петдневен срок издава 

конкретна фактура. 

 

ХІ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.  

Документацията за търга може да се изтегли безплатно от интернет страницата на 

Продавача – Община Две могили на адрес: www.dvemogili.bg, или да се закупи от 

Продавача на хартиен носител. Цената на документацията за търга е в размер на 15,00 лв. 

Заплащането на цената на документацията се извършва: 

-по банков път по следната банкова сметка на Община Две могили: 

BG30UBBS80028449207610, код на плащане 447000. 

- в брой на каса на Община Две могили. Документацията може да се получи от стая 

№ 5 в сградата на Община Две могили, отдел „Общинска собственост и регионално 

развитие“ всеки работен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.30 часа, от 

29.10.2020 г. до 16.11.2020 г. 

ХІІ. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА И СРОК ЗА 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ: 

Търгът ще се проведе на 17.11.2020 г. от 10:30 часа в Конферентната зала на Община 

Две могили на адрес гр. Две могили, бул.”България” № 84. Документи за участие в търга 

могат да се подават всеки работен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.30 часа, 

от 29.10.2020 г. до 16.11.2020 г. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 

16.11.2020 г. включително, след предварителна заявка от най-малко 1 ден и в  присъствието 

на лесовъд от Община Две могили. Разходите за огледа са сметка на кандидата. 

ХІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЕМАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ 

СПЕЧЕЛИЛИЯ ПРОЦЕДУРАТА УЧАСТНИК: 

На основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности 

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

недървесни горски продукти, допускам участниците да ползват подизпълнител/и за 

осъществяване изцяло, или отчасти на дейностите, предмет на настоящата процедура.  

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

дейностите, предоставените от него и подизпълнителя/ите общ брой техника и общ брой 

квалифицирани работници и специалисти, следва да покрива заедно обявения от 



възложителя минимален общ брой единици самоходна и преносима техника и общ брой 

квалифицирани работници и специалисти, с изключение на посочените физически лица за 

упражняване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от Закона за горите, които се 

представят задължително поотделно за лицето по чл. 235 от Закона за горите на основния 

участник и за лицето по чл. 235 от Закона за горите на обявените от него подизпълнители. 

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

изискванията поставени от Продавача, 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. 

ХІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИКВАНИЯ КЪМ КУПУВАЧА: 

Определеният за изпълнител кандидат сключва писмен договор за продажба на 

стояща дървесина на корен с Община Две могили и преди започване на дейността в обекта 

той представя на продавача документ за внесена или учредена в полза на продавача 

гаранция за изпълнение на договора, както и следните документи: свидетелство за 

съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния кандидат 

съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на европейския 

съюз. 

ХV. С настоящата Заповед утвърждавам документацията за участие в търг с явно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска 

собственост. 

ХVІ. Настоящата заповед и документацията за участие в търга да се публикуват на 

интернет страницата на община Две могили, както и да се постави на видно място в 

Общината, най-малко 15 /петнадесет/ календарни дни преди крайния срок за подаване на 

документи за участие в търга на основание чл. 54 от НУРВИДГТДОСПДНГП. 

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 за сведение и изпълнение. 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ               /п/ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

 

 

 

 


