
 
 

 

ЗАПОВЕД  
 

   № 367/01.03.2021г. 

 

 
           На основание чл.15, ал.3 и сл. от раздел І на 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,  

 

 

 

 

ОТКРИВАМ: 

 
Конкурс за възлагане на дейност в горските територии –маркиране на насажденията за 

сеч от ЛФ 2022г. в гори собственост на Община Несебър. 

 

Условие за допускане до участие : 

 

  1. Изпълнителят при изпълнение на изискванията на открития конкурс се задължава да 

извърши следните дейности : 

- маркиране на подлежащите на сеч дървета; 

-сортиментиране на подлежащите на сеч дървета и изготвяне на сортиментна ведомост.; 

- изготвяне на технологични планове 

Прогнозното количество дървесина подлежащо на маркиране е 12 215 м3 стояща 

маса.Прогнозната стойност на възложената дейност е 60 097.80 лв (шестдесет хиляди  и 

деветдесет и седем лева и осемдесет ст.) без ДДС. Насажденията се маркират по приложен 

опис. 

   2. Право на участие има кандидат, който е регистриран, като търговец вписан в 

публичният регистър в Изпълнителната агенция по горите по чл.241 от ЗГ и притежаващ 

удостоверение по чл.235 от ЗГ, както и на чл.18 ал.3 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, 

2.1. Кандидатът за участие в конкурса  трябва да има сключен трудов  договор с най-малко 

едно лице, притежаващо лиценз за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността 

по чл.233 ал.1,т.2 от Закона за горите: 

2.2. Когато управителят или някой от изпълнителните членове на управителните органи на 

кандидата притежава лиценз за извършване на съответната дейност ,кандидатът може да 

участва в процедурата и без да има сключен договор по т. 2.1. 

2.3. Обстоятелствата по т.2.1. се доказват със заверено от кандидата копие от трудовите 

договори и лиценза на наетия лесовъд. 

2.4. Обстоятелствата по т.2.2 се доказват с копие от удостоверение издадено от Агенцията 

по вписвания и копие от лиценза на лицето. 

2.5. Кандидатие трябва да са внесли гаранцията за участие.  

Не може да участва в конкурса кандидат, който: 
2.6.е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несьстоятелност; 

2.7.се намира в ликвидация: 

2.8.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 

217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;  
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2.9 е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на УОГС 

или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл.181, ал. 1 ЗГ; 

2.10 е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

2.11 лишен от право да упражнява търговска дейност; 

2.12 има парични задължения към държавата или към Община Несебър установени с влязъл 

в сила акт на съответният компетентен  орган,  

Изискването по т. 2.8 и 2.11 се отнася за управителите и членовете на управителните органи 

на  кандидатите. Обстоятелствата по т.2.6 - 2.12 се доказват с декларации 

 
3.Участниците трябва да посочат цена за 1 пл.куб.м. ПО-НИСКА ОТ 
ПОСОЧЕНАТА.Печели участникът предложил най - ниска цена. Предложени цени равни 
или по - високи от първоначалната няма да бъдат разглеждани. Първоначалната цена  е 4.92 
(четири лева и деведесет и две ст.) без ДДС за 1 пл. куб.м.лежаща маса.В случай ,че двама 
или повече кандидати са с еднакви ценови предложения, комисията дава възможност на 
участниците да променят ценовите си предложения.  

 

4.Срок за изпълнение на възложените дейности -30.10.2021г. 

 

5.Срок на валидност на офертите: 30.10.2021г. 

 
6.1.Гаранция за участие-  3 % от първоначалната стойност на обекта в размер на 1 802.93  
(хиляда осемстотин и два лв и деведесет и три ст.) лв. без ДДС.Същата може да бъде 
внесена всеки работен ден в срок до 16:30 часа на 12.03.2021год. по сметка на Община 
Несебър № IBANBG79 UNCR 7630 3300 0004 13, BIC: UNCRBGSF  в “УниКредит Булбанк” 
АД за първата дата. За втората дата до 16:30 часа на 19.03.2021г. 

6.2. Гаранция за изпълнение: Кандидатът, определен за ползвател, представя гаранция за 

изпълнение на договора за обекта в размер на 3(три) % от стойността на договора, която се 

освобождава след неговото приключване Гаранцията за изпълнение е парична сума, която 

се внася по сметка на Община Несебър IBANBG06 UNCR 7630 3300 0005 63, BIC: 

UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” АД или учредена в полза на Община Несебър банкова 

гаранция. 

 

7.Дата, час и място за провеждане на търга: 
   Конкурса  ще се проведе на 15.03.2021 год. от 10:30 часа за първата дата и на 22.03.2021 г. 
от 10:30 часа за втората дата, в сградата в сградата на ОП „УОГСГС“ ет.2 гр.Несебър, ул.“ 
Хан Крум“ 24. 

8.Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга. 

  8.1Заявление за участие по образец; 

8.2. .документ за внесена гаранция за участие – оригинал или копие 

8.3.Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, 

или данни за търговската регистрация;  

8.4.декларация по образец, че кандидатът (управител/ите или лицата, овластени по 

реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца); 

 а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

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

  б) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора 

на ДП и на съответното ТП, съответно с директора на УОГСГС или с ръководителя на 

съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ; 
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в) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

г) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

Изискванията по буква „а” и „г” се прилагат както следва: 

       1. при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения 

договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице; 

       2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 

       3.при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко 

управители - за всеки от тях; 

       4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя; 

       5.при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, 

съответно на управителния съвет; 

       6. при командитно дружество с акции – за изпълнителните членове, на които е 

възложено управлението; 

       7. за всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за 

лицата, които представляват кандидата; 

       8. в случаите, когато има прокуристи – за прокуристите; когато 

чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само за 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация;  

в) няма парични задължения към държавата или към Община Несебър установени 

с влязъл в сила акт на съответният компетентен  орган,    

 8.5. Копие от трудовия договор и лиценза за упражняване на частна лесовъдска 

практика. 

8.6. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва с представител. 

8.7. плик "Предлагана цена" поставен в плика с посочените по – горе документи  

8.8.Документ за самоличност на физическото/ите лице/а представляващо 

дружеството. 

 8.9.Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.235 

или чл.241 ЗГ за съответната дейност (копие,заверено „вярно с оригинала” с подпис на 

представляващия участника) 

  8.10.Административни сведения за участника. 

 Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, документите, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. 

Документите се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.Документите по 

процедурата се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.          

 

Кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от 

интернет страницата на Община Несебър .                          

              

               Документите се депозират в ЦАО, Гише № 1 до 10:00 часа на 15.03.2021 год. за 

първата дата на конкурса и до 10:00 часа на 22.03.2021 г. за втората дата на конкурса. 

Ако офертата е изпратена по пощата същата трябва да постъпи в Община Несебър в 

посоченият по горе срок. 

              

                При приемане на офертата върху плика се отбелязват входяш номер, датата и часът 

на получаването и посочените данни се записват във входяш регистър по образец, за което 

на приносителя се издава документ. 

             

               Достъп до насажденията за извършване на оглед ще бъде осигурен всеки работен 

ден от 8:00 до 16:00 часа  след представяне на платежен документ за закупена документация  



 
 

и осигурен транспорт от страна на кандидата, в присъствието на представител от Община 

Несебър.Краен срок за извършване на оглед до 16:00 на 12.03.2021г.за първата дата до 16:00 

на 19.03.2021 г. за втората дата. 

 

Лице за контакт: 

 

Инж. Магдалена Мандулева 

Тел. за контакт: 

0893 3030 763 

 
 Настоящата заповед да се обяви на електронната страница на Община Несебър 

като се публикува едновременно с утвърдената с нея тръжна документация. 

 

 Заповедта подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок пред 

Административен съд –Бургас по реда на АПК. 

 

 

      

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ     

 
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР           

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил : Т.Иванова , пр.юрист     

 


