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ЗАПОВЕД 

NQ 603 
ГР. ОМУРТАГ,07.12.2015 год. 

На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 49, ал.1, т. 1 от Наредбата 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 (обн. в ДВ 

бр.96 от 06.12.2011 год. , изм. и доп. бр. 90 от 16.11.2012 год. ) в изпълнение на Решение N!! 12 
по Протокол N!! 2 /26.11.2015 год. на Обе Омуртаг. 

ОТКРИВАМ: 

Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по сортиментни ведомости от годишния план за ползване на дървесина за 2016 год. от горски 
територии собственост на Община Омуртаг, при следните условия за следните сортименти: 

1. ПРЕДМЕТ НА ТРЪЖНАТА СЕСИЯ. НАЧАЛНИ ЦЕНИ. 

ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ. ЦЕНИ ПА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

ЗА УЧАСТИЕ. СТЪПКА ПА НА,II)I;АВАНЕ ЗА ОБЕКТА. ДАТА И 

ЧАС НА ТЪРГА. 

1.1.0БЕКТ NQ 1 - продажба на стояща дървесина на корен по сортиментни ведомости от 

годишния план за ползване на дървесина за 2016 год. от горски територии собственост на Община 
Омуртаг: 

Място на извършване Размер и качество на дърв. Количество цена на Стойност Стойност 

на дейността сортиментите вид - м3 1 мЗ /лв.без / лв с ДДС / 
отдел, подотдел /лв.без ДДС/ 

ДДС/ 

1 2 3 4 5 6 7 

земл. с. Петрино 06ли греди от 111 кл и IV кл 66 9 42,00 378 

Отд. 343 подотдел -ж ритловици 66 3 37,00 111 
Имот с кад. К!! 000031 дърва за огрев и техн . д-на 66 22 22,00 484 

ОБЩО ЗА отд. 343 подотдел -ж 34 28,62 973 1167,60 

земл. с. Петрино трупи за 6ичене от 18 до 29ем 66 1 55,00 55 

Отд. 343 подотдел - и 06ли греди от 111 кл и IV кл 66 71 42,00 2982 
Имот с кад. К!! 000031 ритловици 66 7 37,00 259 

дърва за огрев и техн. д-на 66 113 22,00 2486 

ОБЩО ЗА отд. 343 подотдел -и 192 30,11 5782 6938,40 



1 2 3 4 5 6 7 
земл. с. ч>упи за бичене от 18 до 29см здб 55 55,00 3025 

Тъпчилещово трупи за бичене над 29см цр 2 45,00 90 

Отд. 317 подотдел - е трупи за бичене от 18 до 29см цр 5 37,00 185 
Им от с кад. К!! 102019 трупи за бичене от 18 до 29см гбр 3 37,00 111 

Обли греди от 111 кл здб 31 42,00 1302 

Обли греди от 111 кл гбр 9 35,00 315 

дърва за огрев и техн. д-на здб 635 26,00 16510 

дърва за огрев и техн. д-на цр 40 26,00 1040 

дърва за огрев и техн. д-на гбр 357 26,00 9282 
ОБЩО ЗА отд. 317 подотдел -е 1137 28,02 31860 38232,00 

земл. с. Първан Обли греди от 111 кл ак 14 45,00 630 

Отд. 363 подотдел - ц Колове спец. от IV кл ак 65 45,00 2925 
И м ОТ С кад. К!! 043060 23,00 7498 

дърва за огрев и техн. д-на ак 326 
ОБЩО ЗА отд. 363 подотдел -ц 405 27,29 11053 13263,60 

земл. с. Зелена трупи за бичене от 18 до 29см бк 29 52,00 1508 

морава трупи за бичене над 29см бк 4 62,00 248 

Отд. 368 подотдел - 3 Обли греди от 111 кл и IV кл бк 14 40,00 560 
Имот с кад. К!! 051007 дърва за огрев и техн. д-на бк 21 26,00 546 

ОБЩО ЗА отд. 368 подотдел -3 68 42,09 2862 3434,40 
земл. с. трупи за бичене от 18 до 29см здб 74 55,00 4070 

Тъпчилещово трупи за бичене над 29см здб 3 65,00 195 

Отд. 316 подотдел - ч трупи за бичене от 18 до 29см гбр 7 37,00 259 
Имот с кад. К!! 102019 Обли греди от 111 кл здб 28 42,00 1176 

Обли греди от 111 кл гбр 2 35,00 70 

дърва за огрев и техн. д-на здб 107 26,00 2782 

дърва за огрев и техн. д-на гбр 9 26,00 234 

ОБЩО ЗА отд. 316 подотдел-ч 230 38,20 8786 10543,20 
земл. с. Илийно трупи за бичене от 18 до 29см бл 12 55,00 660 

Отд. 247 подотдел - а Обли греди от 111 кл бл 12 42,00 504 
Имот с кад.К!! 247016 дърва за огрев и техн. д-на бл 100 26,00 2600 

ОБЩО ЗА отд. 247 подотдел -а 124 30,35 3764 4516,80 

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ 2190 29,72 65080 78096,00 

1.2. Началната цена без МС - 65 080,00 / шестдесет и пет хиляди и осемдесет / лв за общото 

количество от 2190 пл. куб. м3 
1.3. Гаранция за участие в процедурата - 3254,00 лв / две хиляди двадесет и два лв и 35 ст / ; 
1.4. Цена на документацията за участие в търга и място, откъдето може да се получи: 

Общинска администрация-Омуртаг, гр. Омуртаг, ул. "Ал. Стамболийски" 2 а, стая N2 11, срещу 
квитанция за внесена такса в размер на 100.00 лева в касата на Община Омуртаг. 
1.5. Стъпка на наддаване в размери по обекти, както следва (без,[ЩС): 

- за отд. 343 "ж" - 34 / тридесет и четири/ лева; 
- за отд. 343 "и" - 192 / сто деветдесет и два / лева; 
- за отд. 3 17 "е" - 1137 / хиляда сто тридесет и седем / лева; 
- за отд. 363 "ц" - 405 / четиристотин и пет / лева; 
- за отд. 368 "з" - 68 / шестдесет и осем / лева; 
- за отд. 316 "ч" - 230 / двеста и тридесет / лева; 
- за отд. 247 "а" - 124 / сто двадесет и четири / лева; 

* Определената гаранция за участие се внася в касата на Община Омуртаг или по банкова сметка на 
Община Омуртаг IBAN:BG04FINV915033UB034683, BIC:FINVBGSF при" ПИБ "АД- ОФИС 
ОМУРТАГ всеки работен ден от 08.00 до 16.00 ч. до 18.12.2015г. 
:\< Гярянциятя за изпълнение в размер на 5% от достигнатата стойност за обекта и се внася по 
горепосочената сметка на Възложителя преди сключване на договора и се представя в една от 

следните форми: 



• Парична сума, внесена по сметката на възложителя; 
• Банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. 

В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се 

освобождава след изрично писмено известие от възложителя. 

* Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 
* Гаранцията за изпълнение се освобождава след освидетелстването на всеки отделен подотдел от 
обекта. 

* Оглед на подотделите може да се извършва всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. до 18.12.2015 г., в 

присъствието на представител на " Общински имоти- Омуртаг"ЕООД след представяне на документ за 

закупена тръжна документация. Разходите за оглед са за сметка на кандидатите. 

* Необходимите документи съгласно чл. 18 от Наредбата и съгласно Тръжните условия се подават в стая 
Н2 8 в сградата на Община Омуртаг, ул. "АЛ .. СтамболиЙски" Н2 2а до 16,00ч на 18.12.20 15.год 
* Резултатите от проведения търг се обявяват след приключване на тръжната сесия. 
* Начин и условия за заплащане на цената: по банков път по разплащателната банкова сметка на 
Община Омуртаг IBAN :BG25FINV915084UB067308, BIC: FINVBGSF при" ПИБ "АД- офис 
ОМУРТАГ , както следва: 50% авансова вноска, която се внася преди подписване на договора - CYM~Ta 

от 39 048,00 лв и останалите 50% от стойността на договора след приключване и освидетелстване на 
всички подотдели от обекта. 

• Търгът ще се проведе на 21.12.2015 г. от 14,00 Ч. в административната сграда на Община 
Омуртаг, ул. "Ал .. СтамболиЙски" N2 2а в заседателната зала на 3 ет. Втора дата -23.12.2015г. при 

същите условия на провеждане . 

Втората тръжна сесия за обекта, включен в първата тръжна, се провежда в следните случаи: 

в срока , определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно заявление за 
участие; 

в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за участие, но няма 

допуснат кандидат; 

Недопуснатите до участие кандидати на първа дата на търга, които желаят да участват и на втора дата, 

подават отново документи за участие по начин, при условия и в срок, съгласно тръжните условия, но само 

при условие, че за съответният обект търгът е отложен за втора дата. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ: 

НАДДАВАНЕТО Е ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ОТДЕЛ И ПОДОТДЕЛ В ОБЕКТА 

ПООТДЕЛНО. УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА НЕ МОЖЕ И НЯМА ПРАВО ДА НАДДАВА ЗА 

ОПРЕДЕЛЕНИ СОРТИМЕНТИ И КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ ДАдЕН ПОДОТДЕЛ. 

2. ВИД НА ТРЪЖНАТА СЕСИЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА. 

2.1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБГТ на 

Община Омуртаг, обособена в позиции в съответния обект 

2.2. Възложител Община Омуртаг, гр. Омуртаг, област Търговище, ул. 

"Ал. Стамболийски" .N2 2 а, тел. 0605 / 6-23-11, факс: 0605 / 6-35-02, лице за контакти: 
инж.Мехмед Мехмедов - зам. кмет; E-mail ObS.lltil1aoI11urtag(a)ab ... bg 

2.3. Правно основание за провеждане на търга - чл.112,ал.1,т.1 от Закона за горите във 

връзка с чл.49, 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 и в изпълнение на Решение К!!12 по Протокол К!! 2 от 26.11.2015 
год. на ос- Омуртаг. 

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА. 

До участие в търга се допускат български и! или чуждестранни юридически лица 

търговципо смисъла на ТЗ на РБългария или съгласно законодателството на държавата, къдет( 

търговеца е регистриран, като отгоравят на следните изисквания и условия: 

- да са закупили тръжна документация за участие; 
- да е внесена гаранция за участие за обекта; 



- да отговаря на изискванията на чл. 241 и чл. 242 от ЗГ; 
- да отговаря на изискванията та чл. 58 , ал.1 от Наредбата 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 (обн. в ДВ бр.96 от 06.12.2011 год .. , изм. и 
доп. бр. 90 от 16.11.2012 год.); 
- да е представил необходимите изискуеми документи и същите да са комплектовани съгласно 

изискванията на чл. 59, ал.1 от Наредбата 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 (обн. в ДВ бр.96 от 06.12.2011 год., изм. и доп. бр. 90 от 16.11.2012 
год. ) 

Кандидатите за участие в търга се регистрират като подадат своето заявление с изискуемите 

документи лично, чрез законен представител или изрично упълномощен представител в стая .N2 8 в 
сградата на Община Омуртаг, ул. "Ал .. СтамболиЙски" N"Q 2а до 16,ООч в работни дни до последния работен 
ден , предхождащ първата, съответно втората дата за провеждане на търга, включително. 

Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или 

от упълномощен от него представител. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на документите върху плика се 

отбелязват входящият номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във 

входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат за участие 

в търга и се връщат незабавно на кандидатите документи, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се 

отбелязват в регистъра. 

За спечелил търга се обявява участникът предложил най-висока цена. 

Заповедта за класиране на участниците и определянето на купувач, или за прекратяване на 

процедурата се съобщава по реда на чл. 61 от АПК и се публикува на видно място в сградата на 
Община Омуртаг, в 3 /три/ дневен срок от утвърждаването на протокола от проведения търг с явно 
наддаване от Кмета на Община Омуртаг. 

4.НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Участникът / купувачът / обявен за спечелил процедурата, да сключи договор за покупко
продажба с Кмета на Община Омуртаг, не по-късно от 7 / седем / ДНИ, считано от датата на 
влизане в сила на заповедта за класиране на участниците и за определяне на купувач. При 

сключване на договора, купувача заплаща авансово 50 % от стойността на договора, достигната по 
време на търга. Авансовото плащане се удостоверява с представяне в Община Омуртаг на 

надлежно заверен от банката платежен документ. Следващите плащания в рамките на 50 О/О да се 

извършат до окончателните освидетелствания на сечищата. 

Забележка: Посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни . При 
разлика между действително добитите количества от съответното насаждение и посочените в 

настоящата документация, заплащането ще се извърши по предложената от участника 

единична цена за един куб.м. от предложените единични цени за съответните категории 

дървесина по действително добитото количество отразено в превозните билети на 

транспортираната дървесина към протоколите за освидетелстване за всеки един обект. 

Крайният срок за изпълнение е до 30.07.2016 год. 

5. С НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАМ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ СЪС 
СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 

5.1 Препис от заповедта за откриване и провеждане на търга; 
5.2 Заявление за участие в процедурата- образец; 

5.3 У словия за участниците с включени в тях: 
- изисквания към кандидатите , на които трябва да отговарят; 
- списък на документите , които следва да бъдат представени от кандидатите; 

- основания за декласиране на кандидат/ участник; 
- ред за провеждане на търга с явно наддаване; 



- класиране на участниците и определяне на купувач; 
5.4 Проект на договора; 
5.5 Декларации по образец; 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите в " Общински имоти -
Омуртаг" ЕООД за сведение и изпълнение. 
Копие от заповедта да се публикува в интернет страницата на Общината и да се 

постави на видно място в сградата на Общи~а Омуртаг - на информационните табла. 

а Петрова 


