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На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 15, 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 по чл. 95, ал. 1 от 
Закона за горите (НУРВИДГТ) 

ОТКРИВАМ: 

Процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии -
добив на дървесина на територията на община Костенец. 

Предметът на открития конкурс: извършване на добив на дървесина съгласно Наредба № 
8/05.08.2011 г., за сечите в горите-сеч, извоз на маркирана дървесина до временен горски склад и 
рампиране на дървесината, товарене, транспортиране и претоварване на дървесина, както и при 
необходимост да изгражда и/или поддържа извозните горски пътища в насажденията, в които 
извършва дърводобива, обособен в следните обекти: 

- обект № 2111, включващ отдели- 258»ж»; 287»е»; 287»з»; 287»п»; 287»ш»; 287»ю»
с количество, стойност по дейности, срок за изпълнение на отделните дейности, както следва:

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

в лева,без 
LIЛC в лева,без ДЦС 

2111 258ж 66,здгл, Едра стр.д-на м3 13 26,00 338,00 

см Средна стр.д-на м3 7 27,00 189,00 

Техн.д-на за целулоза м3 90 21,00 1890,00 

бк,ива дърва пр.м3 135 14,80 1998,00 

287е 66 Едра стр.д-на м3 6 26,00 156,00 

Средна стр.д-на м3 4 27,00 108,00 

Техн.д-на за целулоза м3 129 21,00 2709,00 

цр,6л дърва пр.м3 82 14,80 1213,60 

287з 66 Едра стр.д-на м3 5 26,00 130,00 

Средна стр.д-на м3 5 27,00 135,00 

Техн.д-на за целулоза м3 142 21,00 2982,00 

цр,6л дърва пр.м3 45 14,80 666,00 

287п 66,ч6 Едра сrо.д-на м3 21 26,00 546,00 

Средна стр.д-на м3 13 27,00 351,00 

Техн.д-на за целvлоза м3 435 21,00 9135,00 

цр,бл дърва пр.м3 85 14,80 1258,00 

287ш 66,чб Едра стр.д-на м3 6 26,00 156,00 

Средна сто.д-на м3 4 27,00 108,00 



Техн.д-на за целулоза мЗ 134 21,00 2814,00 

цр дърва пр.мЗ 5 14,80 74,00 

287ю бб,чб Едра стр.д-на мЗ 29 26,00 754,00 

Средна стр.д-на м3 12 27,00 324,00 

Техн.д-на за целулоза мЗ 359 21,00 7539,00 

цр,бл дърва пр.м3 130 14,80 1924,00 

ЗА ОБЕКТ 2111 1896 37497,60 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1874,88 

Спечелилият кандидат за обект 2111 има право да закупи строителната дървесина по 

ценоразпис, одобрен от Общински съвет- Костенец. 

1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на Възложителя и лице за

контакт: 
Общинско предприятие „Гори и земи в горски фонд" гр. Костенец, ул."Теменуга" №12 
Тел.: ел. адрес: gzgf_kostenetz@abv.bg 
Лице за контакт: инж. Илия Костянев, тел.: 088 688 1994 

2. У еловия за допускане на участниците до участие в открития конкурс.
2.1. До участие се допускат всички заинтересовани лица - търговци, регистрирани в

публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение за регистрация за 
съответната дейност, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания: 

2.2. Да отговарят на изискванията на чл. 11, чл. 18 и чл. 19 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 и изпълнили изискванията за допускане до 
участие, посочени в условията за провеждане на процедурата. 

2.3. Да отговарят на техническите и квалификационни изсквания за извършване ползването на 
дървесината съгласно условията за участие в открития конкурс. 

3. В процедурата не се допуска наемане на подизпълнители от спечелилия открития конкурс
участник. 

4. Гаранция за участие.
4.1. Размер, форма, срок за представяне.

Размерът на·гаранцията за участие е 5% от стойността на обекта и се представя единствено 
под формата на парична сума, внесена и постъпила по сметката на Община Костенец в срок до 16:00 
часа на последния работен ден, преди датата на провеждане на открития конкурс. 
IBAN:BG14CECB 9790 3342 5498 00, BIC: CECBBGSF банка: ЦКБ клон Костенец. 

В платежното нареждане се посочват вида на процедурата, номерът на обекта, за който се 
отнася гаранцията и ЕИК на участника. 

4.2. Освобождаване на rаранцията за участие. 
Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 
1. отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или второ място,

в срок от 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на възложителя за 
определяне на изпълнител; 

2. класираните на първо и на второ място - след сключването на договора по чл. 35 от
НУРВИДГТ; 

3. обжалващият заповедта на възложителя за определяне на изпълнител - в срок от 5 работни
дни от приключване на производството по обжалване. 

4. при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок
от 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. 

5. Възложителят освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него. 



4.3. Задържане на гаранцията за участие. 
Възложителят задържа гаранцията за участие, когато участник в процедура: 
1. оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й ;
2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да скmочи договор по чл. 35 от

НУРВИДГТ; 
3. не представи документите по чл. 35, ал. 5 от НУРВИДГТ в определения срок.
4. При обжалване гаранциите за участие на класираните на първо и второ място се задържат

до изтичането на сроковете на валидност на офертите им. Гаранцията за участие на обжалващия 
процедурата се задържа до прикmочването на производството по обжалване. 

4.4. При обжалване на процедурата и влязло в сила съдебно решение за продължаването й от 
определен етап органът, открил процедурата, изисква от участниците в 7-дневен срок да декларират 
нов срок на валидност за офертите и да внесат гаранция за участие за съответния обект, ако е била 
възстановена. 

5. Гаранция за изпълнение.
5.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от достигнатата цена за обекта и

се представя преди подписване на договора под формата на парична сума, преведена по посочената в 
т. 4 банкова сметка на Община Костенец или под формата на банкова гаранция, издадена в полза на 
Възложителя . Определеният за изпълнител участник, избира сам формата, под която да внесе 
гаранцията за изпълнение. 

5.2. Когато избраният за изпълнител участник е предпочел формата на гаранцията за 
изпълнение да е банкова гаранция, същата трябва да е издадена от банка, действаща на територията 
на Р. България, да бъде издадена на български език, да е учредена в полза на Възложителя, да е 
безусловна и неотменима и със срок да е не по-малък от 1 (един) месец след датата, посочена като 
крайна дата на действие на договора (проект на договор). В представената банкова гаранция трябва 
да има изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от Възложителя. 

5.3. Когато определеният за изпълнител участник е избрал гаранцията за изпълнение да бъде 

под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично 
изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на 
неустойки се уреждат в договора. 

6. Срок на валидност на офертите - 60 (шестдесет) календарни дни, считано от
получаването й от възложителя. 

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията 
на представените от тях оферти. 

Възложителят може да изиска от класираните на първо и второ място участници да удължат 
срока на валидност на офертите си до момента на скточване на договора. 

7. Критерий за класиране на офертите - ,,Най-ниска цена". Всеки кандидат в
процедурата има право да представи само една оферта. 

8. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в
открития конкурс. 

Документацията за участие може да бъде изтеглена безплатно от интернет страницата на 
Община Костенец - kostenetz _adm@kostenetz.com 

Дqкументацията може да бъде предоставена и на хартиен носител на цена от 50,00 лв. 
(/петдесет лева)/ на адрес: гр. Костенец, ул. ,,Теменуга" №12, всеки работен ден до 16.00 часа, с 
краен срок до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на конкурса. 

9. Място и срок за подаване на офертите.
Документите, които са окомплектовани съгласно изискванията, посочени в условията за

провеждането на конкурса, се подават в деловодството на ОП „ГЗГФ" Костенец на адрес: гр. 
Костенец, ул. ,,Теменуга" №12 до 16.00 часа през работни дни за времето до последния работен ден, 
предхождащ деня, определен за провеждане на процедурата, включително. 



10. Място, дата и час за провеждане на открития конкурс:
Откритият конкурс ще се проведе на 26.04.2021 г. от 10,00 часа на адрес: гр. Костенец,

ул. ,,Теменуга" №12, в административната сграда на ОП «ГЗГФ)) гр.Костепец. 

11. Краен срок за изпълнение на дейността по ползване на дървесината е 31.12.2021 г.

12. Допълнителна информация:
Участниците в конкурса могат да получават допълнителна информация по отношение на

предмета на настоящия конкурс на адреса на Общинско предприятие „Гори и земи в горски фонд" гр. 
Костенец, а именно-гр. Костенец, ул. ,,Теменуга" № 12. 

13. Оглед на насажденията от обекта може да се извършва до 16.00 часа през всички работни
дни за времето до последния такъв, предхождащ деня на провеждането на процедурата включително, 
в присъствието на представител на Общинско предприятие „Гори и земи в горски фонд" гр. 

Костенец. Огледът се извършва с транспорт на участника и разходите са за негова сметка. 

С настоящата заповед утвърждавам документацията за участие в открит конкурс за възлагане 
на дейности в горските територии - добив на дървесина в обект № 2111 на територията на община 
Костенец. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите служители на Общинско 
предприятие „Гори и земи в горски фонд" гр. Костенец за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Костенец най-малко 
15 дни преди крайния срок за подаване на оферти, както и екземпляр от нея да се постави на видно 
място в сградата на Община Костенец. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване съгласно АПК. 


