
     
 2000, гр. Самоков, ул."Македония" № 23, ет. 2,  0722/66680; 66682, e-mail: oblesnicheistvo_samokov@abv.bg 

 

З А П О В Е Д 

№ 9/08.02.2021год. 

гр. Самоков 

 
На основание чл.15, ал.3, във връзка с чл.3, ал.1, т.2,  чл.10, ал.1, т.1, чл.12, ал.1 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 във връзка с чл.112, ал.1, първата хипотеза от т.2 от Закона за горите, утвърден 

график по чл.9, ал.1, от Наредбата и въз основа на решение № 687/28.01.2021год. на ОС Самоков   

 

О Т К Р И В А М: 

І. Процедура за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за добив на дървесина - „Сеч, извоз до временен склад и 

рампиране на маркирана дървесина” в горски територии собственост на Община Самоков при следните 

условия: 

1.1. Възложител – ОБЩИНА САМОКОВ, ОП „Общинско лесничейство” - гр. Самоков, ул.”Македония” № 23, 

ет. 2, e-mail: oblesnicheistvo_samokov@abv.bg, лице за контакти: Ани Гюдурова; 

1.2. Гаранцията за участие е 3% в размер на: 

- за обект № 2101 е 3% от началната стойност на обекта - 649,00 (шестстотин четиридесет и девет) лв. 

- за обект № 2102 е 3% от началната стойност на обекта - 211,00 (двеста и единадесет) лв. 

- за обект № 2103 е 3% от началната стойност на обекта - 322,00 (триста двадесет и две) лв. 

- за обект № 2104 е 3% от началната стойност на обекта - 527,00 (петстотин двадесет и седем) лв. 

- за обект № 2105 е 3% от началната стойност на обекта - 902,00 (деветстотин и два) лв. 

- за обект № 2106 е 3% от началната стойност на обекта - 359,00 (триста петдесет и девет) лв. 

Гаранцията се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметката на ОП „Общинско 

лесничейство” Самоков IBAN: BG97 CECB 9790 3162 6426 00, ЦКБ АД – клон Самоков и следва да е 

постъпила до 16:00 часа на 23.02.2021г. 

При внасяне на гаранцията за участие в конкурса, за Обект да се попълва отделно платежно нареждане, 

като задължително да се посочва: ОП „Общинско лесничейство” гр. Самоков, вида на процедурата и обекта за 

който се отнася  гаранцията за участие и  БУЛСТАТ на фирмата. 

 

1.3. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността е както следва: 

1.3.1. Обект № 2101, подотдели: 1014/а, м. „Луковица”, в имот № 65231.918.49, 1038/а, 1039/а, м. 

„Луковица”, в имот № 65231.918.311, по кадастралната карта на гр. Самоков: 

Категории дървесина и сортименти 
Количество 

куб.м. 

Ед. цена, лв. 

на куб.м 

Обща цена 

на временен склад, 

цифром и словом без 

ДДС 

Обект № 2101, включващ отдел/подотдел 1014/а, 1038/а, 1039/а 

Подотдел 1014/а 

ИГЛОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

ІАклас. – см 3 20,00 60,00 

Іклас. – см 9 20,00 180,00 

ІІклас – см 1 20,00 20,00 

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – см 2 25,00 50,00 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

Іклас. – бк 39 20,00 780,00 

Дърва    

в.т.т.ч: ОЗМ - бк 5 20,00 100,00 

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 297 25,00 7425,00 

ОБЩО за подотдела: 356  8615,00 

Подотдел 1038/а 

ИГЛОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

ІАклас. – ела 3 20,00 60,00 
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Іклас. – ела 14 20,00 280,00 

ІІклас – ела 2 20,00 40,00 

Дърва    

в.т.т.ч: ОЗМ - ела 4 20,00 80,00 

в.т.ч: д-ва за огрев – ела 3 25,00 75,00 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

Іклас. – бк 21 20,00 420,00 

Дърва    

в.т.т.ч: ОЗМ - бк 5 20,00 100,00 

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 253 25,00 6325,00 

ОБЩО за подотдела: 305  7380,00 

Подотдел 1039/а 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

Іклас. – бк 18 20,00 360,00 

Дърва    

в.т.т.ч: ОЗМ - бк 2 20,00 40,00 

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 210 25,00 5250,00 

ОБЩО за подотдела: 230  5650,00 

ОБЩО за обект № 2101: 891  21645,00 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ /3%/ 649,00 

1.3.2. Обект № 2102, подотдели: 560/и, м. „Токлиница”, в имот № 37294.19.92, 560/л, м. „Токлиница”, в 

имот № 37294.19.346, 566/т1, м. „Пладнището”, в имот № 37294.16.120, 566/ф1, м. „Пладнището”, в имот 

№ 37294.16.100, по кадастралната карта на с. Клисура, 598/а, м. „Белчаница”, в имот № 03767.100.598 по 

кадастралната карта на с. Белчин: 

Категории дървесина и сортименти 
Количество 

куб.м. 

Ед. цена, лв. 

на куб.м 

Обща цена 

на временен склад, 

цифром и словом без 

ДДС 

Обект № 2102, включващ отдел/подотдел 560/и, л, 566/т1, ф1, 598/а 

Подотдел 560/и 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 14 25,00 350,00 

ОБЩО за подотдела: 14  350,00 

Подотдел 560/л 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 15 25,00 375,00 

ОБЩО за подотдела: 15  375,00 

Подотдел 566/т1 

ИГЛОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

Іклас. – бб 1 20,00 20,00 

ІІклас. – бб 12 20,00 240,00 

Средна стр. дървесина    

ІІІклас – бб 3 20,00 60,00 

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – см 5 25,00 125,00 

ОБЩО за подотдела: 21  445,00 

Подотдел 566/ф1 

ИГЛОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

Іклас. – бб 3 20,00 60,00 

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бб 2 25,00 50,00 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 7 25,00 175,00 



ОБЩО за подотдела: 12  285,00 

Подотдел 598/а 

ИГЛОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

ІАклас. – см 38 20,00 760,00 

Іклас. – см 36 20,00 720,00 

ІІклас – см 4 20,00 80,00 

Средна стр. дървесина    

ІІІклас. – см 2 20,00 40,00 

Дърва    

в.т.т.ч: ОЗМ – см 10 20,00 200,00 

в.т.ч: д-ва за огрев – см 12 25,00 300,00 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

Іклас. – бк 5 20,00 100,00 

ІІклас. – бк 2 20,00 40,00 

Дърва    

в.т.т.ч: ОЗМ - бк 15 20,00 300,00 

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 122 25,00 3050,00 

ОБЩО за подотдела: 246  5590,00 

ОБЩО за обект № 2102: 308  7045,00 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ /3%/ 211,00 

1.3.3. Обект № 2103, подотдели: 579/е1, м. „Белчаница”, в имот № 03767.100.579, 587/в, 587/з, м. 

„Белчаница”, в имот № 03767.100.630, по кадастралната карта на с. Белчин: 

Категории дървесина и сортименти 
Количество 

куб.м. 

Ед. цена, лв. 

на куб.м 

Обща цена 

на временен склад, 

цифром и словом без 

ДДС 

Обект № 2103, включващ отдел/подотдел 579/е1, 587/в, 587/з 

Подотдел 579/е1 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 132 25,00 3300,00 

ОБЩО за подотдела: 132  3300,00 

Подотдел 587/в 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 247 25,00 6175,00 

ОБЩО за подотдела: 247  6175,00 

Подотдел 587/з 

ИГЛОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

ІІклас. – см 8 20,00 160,00 

Средна стр. дървесина    

ІІІклас – см 1 20,00 20,00 

ІVклас – см 1 20,00 20,00 

Дребна стр. дървесина    

VІклас – см 1 20,00 20,00 

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – см 3 25,00 75,00 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 39 25,00 975,00 

ОБЩО за подотдела: 53  1270,00 

ОБЩО за обект № 2103: 432  10745,00 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ /3%/ 322,00 

1.3.4. Обект № 2104, подотдели: 293/в, м. „Лева река”, в имот № 23039.8.30, м. „Дрисла”, в имот № 

23039.8.40, 297/в, м. „Лева река”, в имот № 23039.9.265, № 23039.9.265,  305/е1, м. „Шакарица”, в имот № 

23039.9.237, 306/б, м. „Шакарица”, в имот № 23039.9.51, № 23039.9.104, по кадастралната карта на с. 

Доспей: 



Категории дървесина и сортименти 
Количество 

куб.м. 

Ед. цена, лв. 

на куб.м 

Обща цена 

на временен склад, 

цифром и словом без 

ДДС 

Обект № 2104, включващ отдел/подотдел 293/в, 297/в, 305/е1, 306/б 

Подотдел 293/в 

ИГЛОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

Іклас. – бб 2 20,00 40,00 

ІІклас. – бб 3 20,00 60,00 

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бб 9 25,00 225,00 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 109 25,00 2725,00 

ОБЩО за подотдела: 123  3050,00 

Подотдел 297/в 

ИГЛОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

Іклас. – бб 3 20,00 60,00 

ІІклас. – бб 14 20,00 280,00 

Средна стр. дървесина    

ІІІклас – бб 28 20,00 560,00 

ІVклас – бб 24 20,00 480,00 

Vклас – бб 7 20,00 140,00 

Дребна стр. дървесина    

VІклас – бб 16 20,00 320,00 

Дърва    

в.т.т.ч: ОЗМ – бб 10 20,00 200,00 

в.т.ч: д-ва за огрев – бб 28 25,00 700,00 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 79 25,00 1975,00 

ОБЩО за подотдела: 209  4715,00 

Подотдел 305/е1 

ИГЛОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

ІАклас – бб 2 20,00 40,00 

Іаклас – см 39 20,00 780,00 

Іклас – бб 34 20,00 680,00 

Іклас – см 25 20,00 500,00 

ІІклас. – бб 14 20,00 280,00 

ІІклас. – см 9 20,00 180,00 

Средна стр. дървесина    

ІІІклас – см 2 20,00 40,00 

ІVклас – см 1 20,00 20,00 

Vклас - бб 1 20,00 20,00 

Дребна стр. дървесина    

VІклас – см 1 20,00 20,00 

Дърва    

в.т.т.ч: ОЗМ – см 5 20,00 100,00 

в.т.ч: д-ва за огрев – бб, см 22 25,00 550,00 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

Іклас – бк 1 20,00 20,00 

Іклас – трп 14 20,00 280,00 

ІІклас. – бк 5 20,00 100,00 

ІІклас. – трп 32 20,00 640,00 

Средна стр. дървесина    



ІІІклас – трп 1 20,00 20,00 

ІVклас – бк 1 20,00 20,00 

ІVклас – трп 4 20,00 80,00 

Дребна стр. дървесина    

VІклас – трп 2 20,00 40,00 

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк, трп 98 25,00 2450,00 

ОБЩО за подотдела: 313  6860,00 

Подотдел 306/б 

ИГЛОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

ІАклас – бб 5 20,00 100,00 

Іклас – бб 8 20,00 160,00 

ІІклас. – бб 3 20,00 60,00 

Средна стр. дървесина    

ІІІклас – бб 1 20,00 20,00 

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бб 14 25,00 350,00 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

Іклас – бк 6 20,00 120,00 

ІІклас – бк 2 20,00 40,00 

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 84 25,00 2100,00 

ОБЩО за подотдела: 123  2950,00 

ОБЩО за обект № 2103: 768  17575,00 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ /3%/ 527,00 

1.3.5. Обект № 2105, подотдели: 232/г, м. „Камо”, в имот № 83243.2.263, 233/и, 233/л, м. „Камо”, в имот № 

83249.2.264, 234/д, м. „Камо”, в имот № 83243.2.267, 235/а, 235/д, м. „Камо”, в имот № 83243.2.269, по 

кадастралната карта на с. Шипочане: 

Категории дървесина и сортименти 
Количество 

куб.м. 

Ед. цена, лв. 

на куб.м 

Обща цена 

на временен склад, 

цифром и словом без 

ДДС 

Обект № 2105, включващ отдел/подотдел 232/г, 233/и, 233/л, 234/д, 235/а, 235/д 

Подотдел 232/г 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк,здб 184 25,00 4600,00 

ОБЩО за подотдела: 184  4600,00 

Подотдел 233/и 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – здб 93 25,00 2325,00 

ОБЩО за подотдела: 93  2325,00 

Подотдел 233/л 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – здб 198 25,00 4950,00 

ОБЩО за подотдела: 198  4950,00 

Подотдел 234/д 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк, здб 287 25,00 7175,00 

ОБЩО за подотдела: 287  7175,00 

Подотдел 235/а 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – здб 230 25,00 5750,00 

ОБЩО за подотдела: 230  5750,00 



Подотдел 235/д 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк, здб, трп 211 25,00 5275,00 

ОБЩО за подотдела: 211  5275,00 

ОБЩО за обект № 2105: 1203  30075,00 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ /3%/ 902,00 

1.3.6. Обект № 2106, подотдели: 1571/и, м. „Боровец”, в имот № 65231.917.130, № 65231.917.479, 1571/к, м. 

„Боровец”, в имот № 65231.917.177, по кадастралната карта на гр. Самоков: 

Категории дървесина и сортименти 
Количество 

куб.м. 

Ед. цена, лв. 

на куб.м 

Обща цена 

на временен склад, 

цифром и словом без 

ДДС 

Обект № 2106, включващ отдел/подотдел 1571/и, 1571/к 

Подотдел 1571/и 

ИГЛОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

Іклас. – бб 15 20,00 300,00 

Іклас. – см 8 20,00 160,00 

ІІклас. – бб 17 20,00 340,00 

ІІклас – см 3 20,00 60,00 

Средна стр. дървесина    

ІVклас – бб 2 20,00 40,00 

ІVклас – см 2 20,00 40,00 

Дребна стр. дървесина    

VІклас – бб 1 20,00 20,00 

Дърва    

в.т.т.ч: ОЗМ – бб, см 22 20,00 440,00 

в.т.ч: д-ва за огрев – бб, см 69 25,00 1725,00 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

Іклас. – бк 25 20,00 500,00 

ІІклас. – бк 17 20,00 340,00 

Средна стр. дървесина    

Vклас – бк 1 20,00 20,00 

Дребна стр. дървесина    

VІклас – бк 1 20,00 20,00 

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 219 25,00 5475,00 

ОБЩО за подотдела: 402  9480,00 

Подотдел 1571/к 

ИГЛОЛИСТНИ    

Едра стр. дървесина    

Іклас. – бб 6 20,00 120,00 

ІІклас – бб 8 20,00 160,00 

Средна стр. дървесина    

ІVклас – бб 1 20,00 20,00 

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бб 25 25,00 625,00 

ШИРОКОЛИСТНИ    

Дърва    

в.т.ч: д-ва за огрев – бк 62 25,00 1550,00 

ОБЩО за подотдела: 102  2475,00 

ОБЩО за обект № 2106: 504  11955,00 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ /3%/ 359,00 

а) Франкировка: временен склад; 

б) Цените са без начислен ДДС;  

в) Цените са определени франко временен склад на обекта. 

1.4. Общата стойност без ДДС за добив на дървесина в обектите е както следва: 

               - Обект № 2101, подотдели: 1014/а, 1038/а, 1039/а – 21645,00лв. (двадесет и една хиляди шестстотин 

четиридесет и пет)  



               - Обект № 2102, подотдели: 560/и, 560/л, 566/е1, 566/ф1, 598/а – 7045,00лв. (седем хиляди четиридесет 

и пет)  

               - Обект № 2103, подотдели: 579/е1, 587/в, 587/з – 10745,00лв. (десет хиляди седемстотин четиридесет 

и пет)  

               - Обект № 2104, подотдели: 293/в, 297/в, 305/е1, 306/б – 17575,00лв. (седемнадесет хиляди петстотин 

седемдесет и пет)  

               - Обект № 2105, подотдели: 232/г, 233/и, 233/л, 234/д, 235/а, 235/д – 30075,00лв. (тридесет хиляди 

седемдесет и пет)  

               - Обект № 2106, подотдели: 1571/и, 1571/к – 11955,00лв. (единадесет хиляди деветстотин петдесет и 

пет)  

1.5. Начин на плащане: 

1.5.1.Цената се заплаща по сортименти от съответните категории, реално добита дървесина след 

приемане на работата с приемателно – предавателен протокол, подписан от упълномощен представител на 

Изпълнителя и служител на ОП „Общинско лесничейство” гр. Самоков. 

1.5.2.Заплащането се извършва в срок от 15 /петнадесет/ дни на Изпълнителя след представяне в 

счетоводството на Възложителя на фактура към протоколите за приемането на работата. 

1.6. Срок за изпълнение на дейностите: 

Добивът на дървесина се извършва по график /краен срок и минимално количество/, определен в 

условията на открития конкурс на съответния обект.  

- Обект № 2101 – до 31.12.2021год. 

- Обект № 2102 – до 31.07.2021год. 

- Обект № 2103 – до 31.08.2021год. 

- Обект № 2104 – до 31.12.2021год. 

- Обект № 2105 – до 31.12.2021год. 

- Обект № 2106 – до 31.10.2021год. 

ІІ. Условия за допускане на участниците до участие в процедурата. 

2.1. До участие се допускат участниците (юридически лица и еднолични търговци), изтеглили от 

интернет страницата на Общината или закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за 

участие и отговарящи на следните изисквания: 

2.1.1. Участникът да отговаря на изискванията на чл.18, ал.1, т.3, букви от „а” – „и”, 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: 

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 обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) не е в производство по ликвидация; 

г) 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 кмета на община Самоков или с 

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

д) не е сключил договор с лице по чл. 21 от ЗПУКИ; 

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

ж) няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган, а когато възложител в процедурата е община, че кандидатът няма парични задължения и към 

съответната община и общинско лесничейство, с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

з) е внесъл гаранция за участие в конкурса 

и) заедно с посочените от него подизпълнители отговаря на техническите и квалификационните 

изисквания з извършване на дейността, когато такива са определени в условията за провеждане на 

процедурата; 

2.1.2. Номер на удостоверение за регистрация на Кандидатът в публичния регистър по чл. 235 или 241 

от ЗГ за съответната дейност с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2; 

2.1.3. Участникът може да подава оферта само за един, за всички или за повече от един обект от 

предмета на процедурата; 

2.1.4. Участникът е представил плик „Ценово предложение”; 

2.1.5. Друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване на 

процедурата или в условията за провеждането й. 

2.1.6. Участникът в процедурата не може да ползва подизпълнители.   

2.1.7. Изискванията на т.2.1.1. с изключение на буквите „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. 

2.1.8. Изискванията на т.2.1.1. букви "а" и "е", когато е посочено в условията за участие, 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. във 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. 

2.1.9. Лично или чрез наети от тях лица участниците не са допускали нарушения по ЗГ при 

извършване ползването на дървесина от общински или държавни гори, установени с констативен 

протокол или с влязъл в сила акт в спечелените от фирмата обекти. 

2.1.10. Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на 

ползването на дървесината: 

а) Квалификационно изискване – участника да е лицензиран за осъществяване на дейности в 

горски територии, да имат сключен договор, регистриран в ТП на НАП, с минимум 1 /един/ лесовъд, 

притежаващ удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ и регистриран за дейността   „планиране и 

организация на добива на дървесина”; минимум 5 работници наети на трудов договор (секач, кранист, 

тракторист,), със съответната квалификация. 
б) Техническо изискване – да разполага с техника за извършване на дърводобив, съгласно 

изискуемата такава, определена в условията за съответния обект. 

2.1.11. Когато участника в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите 

по т.2.1. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

2.1.12. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или е 

посочен подизпълните, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по т.2.1., 

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

Документите по т. 2.1. се представят в оригинал или заверено от участника копие с изключение 

на декларацията по т.2.1.1, която се представя само в оригинал, като при участие за няколко обекта в 

една процедура се представя само един комплект с изключение на плик „Ценово предложение” (Ценова 

оферта). Пликът „Ценово предложение” се представя за всеки обект поотделно. 

ІІІ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5 %  от достигнатата стойност на обекта в срок до 

3 (три) дни от влизане в сила на Заповедта за класиране в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметката на ОП „Общинско лесничейство” – гр. Самоков: IBAN BG97 CECB 

9790 3162 6426 00, ЦКБ АД – клон Самоков 

- банкова гаранция, учредена в полза на ОП „Общинско лесничейство” Самоков. В случаите, когато 

кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след 

изрично писмено известие от ОП „Общинско лесничейство” Самоков 

ІV. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни. 

V. Критерии за избор на изпълнител –„най-ниска предложена цена”  

VІ. Участниците подават оферти за обособената позиция - за обекта в запечатан плик. 

VІІ. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:  

7.1. Документацията за участие в процедурата може да бъде изтеглена от интернет страницата 

на Община Самоков www.samokov.bg, или може да се предоставят на хартиен носител само от офис: гр. 

Самоков, ул. „Македония” № 23, ет. 2, срещу сумата от 10,00лв. без ДДС, всеки работен ден до 16:30 часа 

на 22.02.2021г.. 

VІІІ. Място и срок за подаване на офертите: 

8.1. Подаването на документи за участие в откритият конкурс става всеки работен ден от 09:00 

до 17:00часа, на 24.02.2021г. в деловодството на Община Самоков. 

ІХ. Място, дата и час за провеждане на процедурата:  

9.1. На 25.02.2021г. в 10:00часа в сградата на Община Самоков, 

Х. Участниците могат да правят оглед на обектите до 16:00часа на 22.02.2021г. по предварителна заявка през 

всички работни дни на ОП „Общинско лесничейство” гр. Самоков. Разходите за оглед на обекта са за сметка 

на кандидата. 

ХІ. С настоящата заповед утвърждавам документацията за участие в открит конкурс за: възлагане на добива на 

дървесина  в обекти № 2101, № 2102, № 2103, № 2104, № 2105, № 2106, която съдържа: 

1. Копие от Заповедта за откриване на процедурата; 

2. Конкурсни условия: пълно описание на обектите; 

2.1. Карнет-опис, сортиментни ведомости, скици на обекта и технолого - лесовъдски условия; 

2.2. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и  подизпълнителите; 

2.3. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата;  

3. Заявление за участие и списък на документите, съдържащи се в офертата по образец – Приложение №1 

4.Административни сведения за участника по образец – Приложение №2 

5. „Ценово предложение” по образец - Приложение №3 

6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал.1, т.3, б. „а” - „в” от Наредбата по образец –

Приложение №4 

7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т.3, б. „г” и „д” от Наредбата по образец - 

Приложение №5 

http://www.samokov.bg/


8. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1 т.3, б. „е” - „з” от Наредбата по образец - 

Приложение №6 

9.  Декларация за запознаване с условията на открития конкурс по образец –Приложение №7 

10. Декларация за оглед на обекта по образец – Приложение №8 

11. Референции по образец - Приложение № 9 

12. Проект на договор 

Откритият конкурс завършва с заповед на Кмета на Община Самоков за класиране на участниците и 

определяне на изпълнител или за прекратяване на конкурса, издадена в тридневен срок след утвърждаването 

на протокола на комисията и която се съобщава по реда на чл.61 от АПК. Същата ще бъде публикувана на 

интернет страницата на Община Самоков. Екземпляр от заповедта да се постави на видно място в сградата на 

ОП „Общинско лесничейство” – гр. Самоков. 

Настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на заинтересованите лица, като 

документацията за участие в конкурса да се публикува в електронната страница на Община Самоков, съгласно 

изискванията на чл.16, ал.7, от Наредбата. 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Мартин Илиев – зам. директор в ОП 

„Общинско лесничейство” Самоков. 

 

 

ИНЖ. ВЛАДИМИР МАЛИНОВ: 
ДИРЕКТОР НА ОП „Общинско лесничейство” САМОКОВ 

 

 
Изготвил:                  - Ани Гюдурова – лесничей в ОбЛ Самоков 

 

 


