
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  

О Б Щ И Н А     Г О Р Н А     О Р Я Х О В И Ц А 

 
  

 

З А П О В Е Д 

 
 

№ 3590/01.12.2021г. 

 

 

гр. Горна Оряховица   

 

 

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

във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и  чл. 55, ал. 2 и ал. 3 и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горски територии - държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на Решение № 

625 от Протокол №  33/28.10.2021г. на Общински съвет Горна Оряховица 
 

 

НАРЕЖДАМ: 
 

     1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на 

 с. Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица, по категории и сортименти, с начална цена, с 

размер на гаранцията за участие и стъпка за наддаване, както следва: 
 

Населено 

място 

№ 

на 

имота 

съгл.  

АОС 

Място за 

извърш-

ване на 

дейностт

а 

отдел/ 

подотдел 

Дървесен 

вид 

Категория 

Дървесина 

Количе

ство 

 

/куб. м./ 

Общо 

лежаща 

маса 

/куб. м./ 

Обща 

цена 

без ДДС 

в лв. 

5 % 

гаран 

ция за 

участие 

в лв. 

Стъпка 

за 

наддава

не 3 % 

от 

начал. 

тр. цена 

в лв. 

с. Горски 

Долен 

Тръмбеш 

 

17124.76

.15 

 

226 – щ1 

 
Топола Едра 78 

 

 

748 

2787,60 
  

Топола Средна 6 113,40 
  

Топола Дребна 16 187,20 
  

Топола Дърва за 

огрев 648 11275,20 

  

 

ОБЩО 

 

 

    

748 14363,40 

 

       

718,00 

 

430,90 

 
  

Видът и количеството на сортиментите, дървесният вид и началната цена без включен ДДС е 

определена съгласно Решение № 107 от Протокол № 9/29.03.2012г. на Общински съвет Горна Оряховица 

и регламентирана методика за образуване на началните цени за продажба на дървесина. 

*Забележка: Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни. При разлики между 

действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочената в настоящата документация, 

заплащането ще се извършва по достигнатите единични цени по категории и сортименти.  

Съобразно достигнатата при наддаването цена, пропорционално ще се изчисляват достигнатите 

единични цени на категориите и сортиментите. 



 

Началната тръжна цена е в размер на 14363,40 лв. /Словом: четиринадесет хиляди триста 

шестдесет и три лева и четиридесет стотинки/  без ДДС.   

**Забележка: Началната тръжна цена е посочена без ДДС, като при финализиране на 

сделката, върху достигнатата цена от търга ще се начисли  20 % ДДС.   
2. Определената  гаранция за участие за обектите, предмет на търга, в размер на 718,00 лв. 

/Словом: седемстотин и осемнадесет лева/, се внася под формата на парична сума по банкова сметка на 

Община Горна Оряховица IBAN BG04FINV91503316803795 в “Първа Инвестиционна Банка”, BIC код на 

FINVBGSF, в срок до 17.00 ч. на 14.12.2021г. 

3. Спечелилият търга участник при сключване на договора представя гаранция за изпълнение в 

размер на 10 % /десет процента/ от достигнатата при търга цена за обекта, в парична сума или учредена 

банкова гаранция. 

3.1. Гаранцията за изпълнение, под формата на парична сума се внася по сметка  на Община Горна 

Оряховица: IBAN BG04FINV91503316803795 в “Първа Инвестиционна Банка”, BIC код на FINVBGSF. 

3.2. Банковата гаранция, учредена в полза на Община Горна Оряховица, следва да бъде безусловна 

и неотменима, и се представя в оригинал при сключване на договора за продажба. В банковата гаранция 

трябва да има изричен надпис, и тя се освобождава само след писмено известие от продавача. Срокът на 

валидност на банковата гаранция следва да бъде с 30 дни по-дълъг от срока за изпълнение на договора за 

продажба на стояща дървесина на корен, сключен въз основа на резултатите от търга с явно наддаване.  

3.3. Условията на задържане и освобождаване на гаранциите са определени в документацията за 

провеждане на търга. 

            4. Срок за изпълнение на договора –  30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока по 

последното издадено на купувача позволително за сеч и извоз.  

5. Изисквания към участниците и подизпълнителите. 

В настоящия търг, съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 2  от Закона за горите и чл. 52, ал. 1 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП, могат да участват участници, вписани в публичния регистър към 

Изпълнителната агенция по горите, които:   

а/ не 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; 

б/ не са обявени в несъстоятелност и не са в производство по несъстоятелност; 

в/ не са в производство по ликвидация; 

г/ не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителната разпоредба на ЗАКОН за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/; 

д/ не са сключили договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

е/ не са лишени от право да упражняват търговска дейност; 

ж/ нямат парични задължения към държавата и към Общината по съдебна регистрация на 

дружеството/юридическото лице, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

з/ имат сключен  договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната 

дейност когато кандидатите са физически лица или посочват номера на удостоверението за регистрация 

на кандидатите в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност - когато кандидатите са 

юридически лица или еднолични търговци; 

и/ имат минималния брой собствена техника, осигуряваща извършване на ползването на 

дървесина от конкретния обект, съгласно изискванията посочени в „Други тръжни условия” от 

документацията. Техниката следва да е регистрирана, в зависимост от вида и, съгласно действащото 

законодателство и да е технически изправна; 

й/ са декларирали,  че са внесли гаранцията за участие в търга за обекта. 

к/ са представили доказателства, че участникът с посочените от него подизпълнители, отговарят 

на изискванията на продавача. 

л/ представят всички изискуеми документи съгласно документацията. 

Изискванията на т. 5 от буква „а” до буква „ж”, 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. 

Документите по т.5 от „а” до буква „к” се представят в оригинал или заверено от участника копие с 

изключение на декларациите по букви от „а” до буква „ж” и от б. „и” до б. „к”, които се представят само 

в оригинал; 



 

6. Допуска се наемането на подизпълнители от спечелилия участник. Когато участникът в 

процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се вписва в офертата. В този случай към 

офертата се прилагат и документите по т. 5 от букви „а” до „з” и б. „и” от настоящата заповед  за всеки 

посочен подизпълнител и доказателства, че кандидатът заедно с посочените от него подизпълнители 

отговаря на изисквания на продавача, които са определени в условията за провеждане на търга. 

7. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч., на 14.12.2021г. 

включително, в присъствието на служител на Община Горна Оряховица, след представяне на документ за 

закупена тръжна документация за обекта.  

8. Спечелилият търга участник при сключване на договора заплаща 50 % /петдесет процента/ от 

достигнатата при търга стойност за обекта по банкова сметка на Община Горна Оряховица: IBAN 

BG45FINV91508416803776 в “Първа Инвестиционна Банка” гр. Горна Оряховица, код за плащане 44-70-

00, BIC код FINVBGSF.  

9. Цената на документацията за участие в търга е 50,00 лв. /Словом: петдесет лева/ без ДДС или 

60,00 лв. /Словом: шестдесет лева/ с ДДС. Същата се закупува в стая № 213 в Община Горна Оряховица 

до 17,00ч. на 14.12.2021г. включително. 

10. Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга, оформени съгласно изискванията, 

посочени в документацията е до 17,00 часа на 14.12.2021г. в Информационния център в Община Горна 

Оряховица. 

11. Търгът с явно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе в стая  № 205, в сградата 

на Община Горна Оряховица на 15.12.2021г. от 11.00 ч.  

12. Допълнителните изисквания към участниците са определени в „Изисквания към участниците”, 

представляващи неразделна част от документацията за участие в търга. 

           13. Утвърждавам документацията за участие в търга с явно наддаване  за имот 17124.76.15, отдел 

226, подотдел „щ1” в землището на с. Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица. 

14. Лице за контакти - инж. Радослав Славов – лице, осъществяващо управлението на горските 

територии, общинска собственост на Община Горна Оряховица- тел. 0889 229428  или на тел. 2-51-50 – 

ст.213 при Община Горна Оряховица. 

15. Документацията за участие в търга се публикува на интернет страницата на Община Горна 

Оряховица, най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие.  

Копие от заповедта да се връчи на Отдел “Териториално и селищно устройство и общинска 

собственост” и на главния счетоводител - за сведение.  

 Копие от заповедта да се постави на информационното табло в Информационния център на 

Община Горна Оряховица, както и да се публикува в официалната интернет страница на общината.  

 

 

 

 

 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

 

 

 

 


