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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВА НА 
ДЪРВЕСИНА 

по реда на чл. 15 - 24 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 

в 

ОБЕКТ 2111, ОТДЕЛИ 258 „ж"; 287"е"; 287"з"; 287"п"; 287"m"; 287"ю" 

2021 г. 
гр. Костенец 



У С Л О В ИЯ 

за участие в открит конкурс с предмет за възлагане добива на дървесина в обекти 

ОБЕКТ 2111, ОТДЕЛИ 258 „ж"; 287"е"; 287"з"; 287"п"; 287"ш"; 287"ю" 

Гори, собственост на община :Костенец 

1. ОБЕКТ, ДЕЙНОСТИ, ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА,
СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА 

Възлагане на дейности в горските територии - Добив на дървесина в: Обект № 2111, 
отдели 258 „ж"; 287"е"; 287"з"; 287"п"; 287"ш"; 287"ю" на територията на община 
Костенец съгласно чл. 10, ал. 1, т. 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. 

Прогнозно количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове, както 
следва: 

ед.цена за 
обект отдел дърв.вид сортимент мярка количество добив 

в лева,без 
ллс 

2111 258ж 66,здгл, Едра стр.д-на м3 13 26,00 

см Средна стр.д-на м3 7 27,00 

Техн.д-на за целулоза мЗ 90 21,00 

бк,ива дърва пр.м3 135 14,80 

287е 66 Едра стр.д-на мЗ 6 26,00 

Средна стр.д-на мЗ 4 27,00 

Техн.д-на за целулоза мЗ 129 21,00 

цр,бл дърва пр.мЗ 82 14,80 

287з 66 Едра стр.д-на мЗ 5 26,00 

Средна стр.д-на мЗ 5 27,00 

Техн.д-на за целvлоза мЗ 142 21,00 

цр,бл дърва пр.м3 45 14,80 

287п 66,чб ЕЛDа стр.д-на м3 21 26,00 

Средна стр.д-на м3 13 27,00 

Техн.д-на за целулоза м3 435 21,00 

общо 
цена 

в 
лева,без 

ллс 

338,00 

189,00 

1890,00 

1998,00 

156,00 

108,00 

2709,00 

1213,60 

130,00 

135,00 

2982,00 

666,00 

546,00 

351,00 

9135,00 



цр,бл дърва пр.мЗ 85 

287ш бб,чб Едра стр.д-на мЗ 6 

Средна стр.д-на мЗ 4 

Техн.д-на за целулоза мЗ 134 

цр дърва пр.мЗ 5 

287ю бб,чб Едра стр.д-на мЗ 29 

Средна стр.д-на мЗ 12 

Техн.д-на за целулоза мЗ 359 

цр,бл дърва пр.м3 130 

ЗА ОБЕКТ 2111 1896 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

• Франкировка: временен склад;
• Цените са без начислен ДДС;
• Цените са определени франко временен склад на обекта.

1. Срокове за изпълнение на добива на дървесина:

• Срок за сеч - 31.12.2021 г.
• Срок за извоз до временен склад- 31.12.2021 г.

• Срок за освидетелстване на сечищата-31.12.2021 г.

2. Добивът на дървесина се извършва по график, както следва:

1 1 
-мЗ

3. Начин на плащане

ОБЕКТ2111 

ТРИМЕСЕЧИЕ 

11 1 111 
632 м3 1 632 м3 

1 IV 

1 632 м3 

14,80 1258,00 

26,00 156,00 

27,00 108,00 

21,00 2814,00 

14,80 74,00 

26,00 754,00 

27,00 324,00 

21,00 7539,00 

14,80 1924,00 

37497,60 

1874,88 

1 
ОБЩО 

1896М3 

Цената се заплаша 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 „ГЗГФ" Костенец. 

Заплашането се извършва в срок от 10 (десет) работни дни след представяне в 
счетоводството на възложителя на фактура към протоколите за приемането на работата. 

11. ИЗИСК ВАНИЯ, НА КОИТО Т РЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТ НИЦИТЕ
В процедурите за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейностите по чл. 1 О

от НУРВИДГТ може да участва всяко заинтересовано лице - търговец, внесъл гаранция за 
участие и отговарящ на следните изисквания: 

1. 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: 

1.1. Да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилиmрани, за 
престъпление по чл. 194 - 217, чл. 219 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321 и чл. 321а от 
Наказателния кодекс; 



1.2. Да не са свързани лица по смисъла на параграф 1, т. 15 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество с директора на ОП » ГЗГФ» гр. Костенец. 

1.3. Да не са лишени от право да упражняват търговска дейност. 
2. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;
3. Да не е в производство по ликвидация;
4. Да не е сключил договор с лице по чл. 68 от Закона за противодействие на

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 
5. Да няма парични задължения към:
5.1. държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

5.2. Община Костенец, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; 
5.3. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 
6. Изискванията по т.1.1, т.1.2 и т. 5.3 се отнасят и за кандидата физическо лице или за

лицата, които представляват кандидата юридическо лице, съгласно Търговски закон или 
законодателството на държава-членка на ЕС, или на друга държава - страна по 
Споразумението за ЕИП, където кандидатът е регистриран. 

7. Изискванията по т.1.1. и т. 5.3 се прилагат, както следва:
а/ при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако в дружествения договор 

не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице; 
6/ при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 
в/ при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители -

за всеки един от тях; 
г/ при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя; 
д/ при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на 

управителния съвет; 
е/ при командитно дружество с акции- за изпълнителните членове, на които е 

възложено управлението. 
ж/ при всички останали случаи, включително и за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват кандидата. 
8. Да отговаря на следните квалификапионни изисквания и на изискванията на чл. 115.

ал. 1. т. 1. бvква .. а" и т. 2 от Закона за горите. а именно: 
8.1. Да е регистриран в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от Закона за горите и да 

притежава удостоверение за регистрация за съответната дейност; 
8.2. Да има сключен договор най-малко с един лесовъд - регистриран в публичния 

регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите и притежаващ удостоверение за регистрация 
за дейността „Планиране и организация на добива на дървесина". (Условието не се отнася за 
участници. чиито член/ове на vправителни органи е/са вписани в регистъра по чл. 235 от 
Закона за горите за упражняване на дейността „Планиране и организация на добива на 
дървесина" и притежават 11достоверение за регистрация). 

9. Да е внесъл е гаранция за участие в открития конкурс;
1 О. Ла отговаря на следните технически изисквания за изпълнението на дейността:

Да разполага със следната собствена и/или ползвана по силата на лизингов договор , 
техника, или такава, за която има сключен договор за наем, собствени или наети впрегатни 
животни за извършване на добива на дървесина в обекта и наети на трудов договор 
(регистриран в ТД на НАП) работници: 

• 2 броя моторни триони;
• 1 брой приспособен, универсален или специализиран трактор;
• 2 броя впрегатни животни за извоз на добитата дървесина.(в случай че не разполага

с трактор и товарен автомобил) 
• 1 брой товарен автомобил



• най-малко 3 /трима/ работници, притежаващи документи, доказващи 
правоспособност за работа в дърводобива, 2 /двама/ от тях следва да са правоспособни 
мотористи па моторни триони и 1 /един /от тях да е на длъжност тракторист и ,  1 /един/ от 
тях да има правоспособност да управлява товарен автомобил„ 

111. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ

УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ УЧАСТИЕ В ОТКРИТИЯ КОНКУРС 

1. Заявление за участие в открития конкурс - по образец;
2. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТ по

образец;_ 
Деюшрацuята се подава от всички управители или всички лица, които представляват 

участника. съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на 
Европейския съюз, или на друга държава - страна по СпоразJ1мението за Европейското
ико1ю,иическо пространство. където участникът е регистриран. 

Декларацията се представя в оригинал. 
3. Плик „Ценово предложение", в който участникът трябва да постави ценовото си

предложение, изготвено в съответствие с приложения към документацията образец; 
4. Нотариално заверено пълномощно, ако документите са подписани от упълномощен

представител. От пълномощното следва да са безспорно видни правата на упълномощеното 
лице да подписва документите. 

• Когато участник в открития конкурс е чуждестранно юридическо лице, документите,
които са на чужд език, се представят в официално заверен превод на български език. 

• Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие, с изключение
на декларацията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТ, която се представя само в оригинал. 

5. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за
съответната дейност - в деня на провеждане на конкурса, комисията проверява служебно 
актуалността на удостоверението от публичния регистър на ИАГ-София; 

6. Плик с „Предлагана цена", съдържащ попълнено и подписано ценово предложение на
кандидата за обекта - по образец; 

Забележка : Върху пликът се изписва и наименованието на кандидата, № на обекта, за 
който се подава офертата. 

7. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата ( оригинал или заверено от
кандидата копие); 

8. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката, а именно:
8.1 Копие от удостоверение за упражняване на лесовъдска практика на наетия лесовъд

- в деня на провеждане на конкурса, комисията проверява служебно актуалността на
удостоверението в публичния регистър на ИАГ-София.

8.2. Заверено от кандидата копие на трудовия договор на наетия лицензиран лесовъд; 
8.3. Списък на техниката - подписан и подпечатан от кандидата. Техниката следва да е 

регистрирана, в зависимост от вида й, съгласно действащото законодателства, в това число и 
да е технически изправна. Доказателство за собственост или наем на впрегатните животни -
копие от паспортите на животните. 

8.4. Списък на служителите или работниците на кандидата- подписан и подпечатан от 
кандидата, отговарящи за извършването на дейността. 

8.5. Декларация, че е уведомен в качеството му на представляващ участника, както и че 
всички работници и служители, на които са предоставени лични данни са уведомени, за целите и 
средствата за обработване на личните им данни, както и за правата, които имат съгласно 
Регламент № (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно 
свободното движение на такива данни. 



IV. ОФЕРТА- ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДАВАНЕ

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените
от възложителя условия. 

До изтичането на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или оттегли офертата си. 

Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта. 
Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. 

В плика се поставят документите по чл. 18 от НУРВИДГТ, изисквани от възложителя, 
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение", съдържащ 
попълненото и подписано ценово предложение на участника. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и час на 
получаване и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на 
приносителя се издава документ. 

Не се приемат за участие в процедурата и се връщат на участниците оферти, които са 
представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или 
скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

Възложителят няма право да откаже приемане и разглеждане на оферта на участник, 
освен когато офертата не е оформена съгласно изискванията му или е подадена извън 
определените срокове. 

Мястото и крайният срок за подаване на оферти са посочени в заповедта за откриване 
на открития конкурс. 

Отговорността за пристигането на офертата в рамките на определения краен срок е на 
участника. 

V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС

1. Възложителят назначава комисия за провеждане на конкурса, като определя нейния
състав и резервни членове. 

Конкурсът се провежда на посочените в заповедта за откриването му място, дата и 
начален час. При открития конкурс всеки участник има право да присъства лично или чрез 
упълномощен представител при работата на комисията след представяне на документ за 
самоличност и пълномощно от представлявания - когато е приложимо. 

2. Комисията започва работа в обявения в заповедта за откриване на конкурса час, след
получаване на списъка с участници и представените оферти. 

3. Комисията отваря офертите по ред на тяхното постъпване и проверява съдържанието
на постъпилите оферти съгласно изискванията на чл. 18 от НУРВИДГТ. 

Комисията проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която 
има служебен достъп. 

4. Комисията отстранява от конкурса участник в случаите, посочени в настоящата
документация, като причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в 
протокола по чл. 22, ал. 19 от НУРВИДГТ. 

5. Не се отварят и не се разглеждат ценовите предложения на участниците, които са
отстранени от по-нататъшно участие. 

6. Комисията отваря пликове "Ценово предложение" на всички допуснати участници
и съобщава всички направени предложения. Предложения, подадени в плик "Ценово 
предложение", които надвишават предварително обявената от възложителя начална цена, не 
участват в класирането. 



7. Участниците, направили ценови предложения с 20 или повече на сто по
благоприятни от средната стойност на направените предложения от всички участници, 
представят на комисията в срок два работни дни от получаването на искането за това 
подробна писмена обосновка за образуването й. 

8. Комисията може да приеме писмената обосновка, когато са посочени обективни
обстоятелства, свързани с: 1. оригинално решение за изпълнение на дейността; 2. 
предложеното техническо решение; 3. наличието на изключително благоприятни условия за 
участника; 4. икономичност при изпълнение на дейността. 

9. В случаите по т. 7 от настоящия р. V срокът за приключване на се удължава със
срока, даден от комисията за представяне на обосновката. 

10. Комисията определя класирания на първо и на второ място участник в открития
конкурс съобразно времето на подаване на офертата, когато двама или повече участници са 
предложили най-ниска цена. 

11. Когато е подадена оферта само от един участник, комисията я разглежда и когато
участникът отговаря на условията за допускане, включително предложението му е изготвено 
в съответствие с изискванията на възложителя, той се обявява за изпълнител. 

12. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
участниците, който се предава на възложителя за утвърждаване. 

13. Заседанията на комисията до изготвянето на протокола са публични.

VI. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК ОТ

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Комисията отстранява от процедурата участник: 
1. Който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18 от НУРВИДГТ и

някой от документите, посочени в p.III. от настоящите условия; 
2. За когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3 от

НУРВИДГТ; 
3. Който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително

обявените условия на възложителя; 
4. Който не е внесъл гаранция за участие (обстоятелството се проверява по служебен

път). 
5. Когато участникът не представи в срок изисканата му от комисията на основание чл.

22, ал. 1 О от НУРВИДГТ писмена обосновка или комисията прецени, че посочените в 
обосновката му обстоятелства не са обективни. 

VII. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата завършва със заповед на възложителя за:
1. обявяване на класирането и определяне на изпълнител или
2. прекратяване на процедурата.
Възложителят може да включи в заповедта разпореждане за предварителното

изпълнение при условията и по реда на АПК. 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК. 

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

А) В 5-дневен срок от влизане в сила на заповедта обявяване на класирането и 
определяне на изпълнител, а в случаите когато заповедта съдържа разпореждане за 



предварителното изпълнение - от издаването , определеният за изпълнител участник следва 
да представи на възложителя документите по чл. 35, ал. 5 от НУРВИДГТ, а именно: 

1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова
обезпеченост, които е декларирал: 

1.1. Свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника по реда на ЗРКЗГТ -
брой, съответстващ на изискуемия брой бензино-моторни триони; 

1.2. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника по реда на ЗРКЗГТ за 
горския трактор; 

1.3. Талони за преминат технически преглед по реда на ЗРКЗГТ - за всеки бензино
моторен трион и за трактора; 

1.4. Регистрационен талон или паспорт, или актуална справка от интегрираната система 
на Българска агенция за безопасност на храните - брой, съответстващ на изискуемия брой 
впрегатни животни; 
* Документите по т. 1.2. - 1.4. вкл. се представят в оригинш, ш,и че11Vlиви заверени
копия, от които да са видни собствениците! 

1.5. Справка от НАП за действащите трудови договори на участника, издадена не 

по-рано от 14 (четиринадесет) дни преди крайния срок за подаване на оферти, от която 

да е видно наличието на действащо трудово правоотношение с лесовъда и с наетите 
работници. 

1.6. Свидетелства за правоспособност за работа с бензино-моторен трион за наетите 
работници - брой, съответстващ на изискуемия брой бензино-моторни триони; 

1.7. Свидетелство за правоспособност за управление на специализирана горска техника 
на наетия работник, който ще управлява горския трактор; 

1.8 Свидетелство за правоспособност за управление на товарен автомобил на наетия 
работник, който ще управлява въпросното ППС; 

2. Свидетелство за съдимост на лицата, които представляват съответния участник
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. 

3. Удостоверение от НАП, че участникът няма парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, издадено не по-рано от три 
месеца от датата на представянето му. 

Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се 

представят в оригинал или заверено от участника копие. 

При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение. 
Б) В 3-дневен срок от изтичането на срока по чл. 23, ал. 6 от НУРВИДГТ, комисия, 

определена от възложителя, проверява редовността и съответствието на представените 
документи, за което се изготвя протокол. Протоколът се утвърждава от възложителя в 3-
дневен срок и се публикува на интернет страницата му. 

В) Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който: 
1.1. В установения срок не представи необходимите документи за сключване на 

договор или представените документи не отговарят на условията за провеждане на 
процедурата; 

1.2. Има парични задължения към Община Костенец, установени с влязъл в сила акт 
на компетентен орган; (обстоятелството се проверява по служебен път). 

1.3. Има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен държавен орган; 

Г) Когато за класирания на първо място и определен за изпълнител участник се 
установят обстоятелствата по чл. 35, ал. 9, т. 1, възложителят издава заповед, с която 
определя за изпълнител класирания на второ място. По отношение на последния се прилагат 
последователно разпоредбите на чл. 23, ал. 6 и чл. 35, ал. 5 и 8 от НУРВИДГТ. 



IX. РАЗНОСКИ ПО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на документите и представянето 

им. ОП „ГЗГФ" Костенец не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата. 
Представените оферти и приложените документи към тях не се връщат. 

Х. ОГЛЕД НА ОБЕКТА 

Лицата имат право да правят оглед на обекта всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, след 
предварителна заявка, направена поне един работен ден преди желаната дата на огледа, 
отправена писмено до ОП „ГЗГФ" Костенец в периода от откриване на процедурата до 
изтичане на срока за подаване на оферти, като огледът се извършва с транспорт на 
кандидата-участник и разходите за оглед са за негова сметка , в това число както и 

отговорността за неизвършването му. 

За неуредени в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите 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 (НУРВИДГТ) и Закона за горите. 

инж.Илия Костянев 

Директор ОП «''ГЗГ 


