ОБЩИНА ДЕВИН
ЗАПОВЕД
№ РД-09-411/11.08.2020г.
гр. Девин
На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.4, ал.2, във връзка с чл.3,
ал.1, т.1, чл.15, ал.3, във връзка с чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.2, чл.38 и чл.53, ал.2 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 /”Наредбата”/ и в изпълнение на Решение № Р-78/28.05.2020г. на общински съвет
Девин
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе процедура търг с тайно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 във връзка с чл. 38 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
(наричана за краткост Наредбата).
2. Предмет на търга с тайно наддаване по т.1 е продажбата на прогнозни
количества стояща дървесина на корен от самостоятелно обособен обект с №2003 в
горска територия - собственост на Община Девин от териториалния обхват на ТП “ДГСМихалково“, подробно описан по отдел/подотдел, категория дървесина, дървесни видове и
обем на прогнозните количества - определени по сортиментни ведомости с начални цени,
гаранция за участие, технология на извоза и срокове за изпълнение, както следва:

Обект
№

Отдел

Дървесен
вид

2003

180 - А

смърч,
б.бор

Прогнозни количества по категории - пл.
м3
Едра Средна Дребна Дърва ОБЩО

Начална
цена - лева
без ДДС

Гаранция
за участие

Вид на
сечта

Технология на
извоз

Срок за
изпълнение

Селекционна

Трактор и обоз

30.09.2021г.

354

30

3

72

459

32036,60

1601,83

Общо за обект 2001

354

30

3

72

459

32036,60

1601,83

Общо за процедурата

354

30

3

72

459

32036,60

1601,83

Посочените в т.2 количества дървесина и начална цена за условно обособения обект са
прогнозни. Подробна информация за сортиментната структура и началните продажни цени по
асортименти са предоставени на заинтересованите лица във вид на приложение към
документацията за участие.

гр.Девин, ул. „Дружба”, № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,
e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg

3. Условия и начин за получаване и заплащане на дървесината:
3.1. Прогнозните

количества

стояща

дървесина

на

корен,

включена

в

обекта,

респективно съставляващите го насаждения, ще бъдат периодично добивани и извозвани на
временни горски складове с местоположение определено, съгласно утвърдени технологични
планове за добив на дървесина, съгласно чл.53 от Наредба №8 от 5 Август 2011г. за сечите в
горите.
3.2. Дървесината предмет на тръжната процедура следва да се добива на стандартни
асортименти, съгласно БДС.
3.3. Изпълнението на дейностите, свързани с осъществяване предмета на търга, в т.ч.:
добива и извоза на прогнозните количества дървесина на временен горски склад, покупката
и транспортирането й, ще се изпълняват от купувача за негова сметка.
3.4. Дървесината да се продава на временни горски складове, с местоположение
определено по технологичен/и план/ове за насажденията, включени в обекта, по график
посочен в тръжните условия, респективно договора за покупко-продажба.
3.5. Прехвърлянето на собствеността да се извършва след заплащане на дървесината,
на

извършените

административни

услуги

и

съставяне

на

приемателно-предавателен

протокол.
3.6. Заплащането на стойността на дървесината да се извършва по банков път по сметка
на Община Девин - посочена в договора, както следва:
3.6.1.

Първата

авансова вноска е в размер на 10 (десет) на сто от цената на

обекта по договор, без включено ДДС и се внася от Купувача, най-късно преди издаване на
първия превозен билет за транспортиране на договорираната дървесина;
3.6.2.

Следващите плащания по договора, след изчерпване на първоначалната

авансова вноска, са в размер равен или по-голям от стойността на партидното количество
дървесина, което предстои да бъде транспортирано от купувача, установено въз основа на
подписан от страните по договора предавателно-приемателен протокол, като плащанията се
извършват преди или не по-късно от деня на издаването на електронните превозни билети за
транспортиране на съответното количество дървесина;
3.6.3.

Плащанията по т.3.6.2 следва да покриват стойността на реално приетото

количество дървесина, което ще бъде транспортирано;
3.6.4.

Купувачът може да транспортира дървесина на стойност до размера на

внесената авансова вноска, съответно плащанията по т. 3.6.2.
3.7. Мерната единица при приемане и предаване на дървесината е плътен кубичен
метър.
3.8. Купувачът може да добива и закупува асортименти различни от регламентираните
в утвърдената спецификация. Същите се заплащат по достигната при провеждане на търга
цена, завишена с 5 (пет) процента.
3.9. Купувача не може да наема подизпълнители за изпълнението на дейностите по
договора.
4. Определям, вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за
изпълнение на договора, както следва:

4.1. Гаранция за участие в търга, определена при условията на чл.9а, ал.2 от
„Наредбата“ за обекта, следва да се представи от участниците единствено във формата на
парична сума и в размер, съответстващ на посочения в таблицата по т.2 от настоящата
заповед.
Определената гаранция за участие в търга за обекта, трябва да е постъпила по сметка
на Община Девин не по-късно от 17:00ч. на 26.08.2020г.
Внесените гаранции за участие в търга се освобождават и задържат по реда и условията
на чл.31 и чл.32 от „Наредбата“.
4.2. Гаранция за изпълнение на договора при продажба на стояща дървесина
на корен, определена съгласно условията на чл.9а, ал.5, т.2 от „Наредбата“, в размер на
10% (десет на сто) от достигнатата при провеждане на търга цена за обекта, която
следва да бъде внесена, респ. предоставена под формата на парична сума или банкова
гаранция по избор на участника-определен за спечелил търга.
Гаранцията за участие и/или изпълнение представена във формата на парична сума се
внася по банков път по сметка на Община Девин: IBAN: BG79 IABG 7491 3301 5166 03,
ВIC: IABGBGSF при банка: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД, офис гр. Смолян.
Когато участникът, определен за спечелил търга избере да представи гаранция за
изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично
записано, че е безусловна и неотменима в полза на Община Девин, да има срок на валидност
не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че същата се
освобождава след изрично писмено известие от кмета на Община Девин.
Условията и сроковете за задържане, респективно освобождаване на гаранцията за
изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в договора.
5. Определям, срок за продажба на стоящата дървесина на корен от обект №2003 до
30.09.2021г.
6. Условия за допускане на участниците до участие в търга с тайно наддаване:
Право на участие в обявената процедура - търг с тайно наддаване има всеки
заинтересован ТЪРГОВЕЦ-юридическо лице и/или едноличен търговец, който:
6.1. Отговарят на изискванията на чл. 115 от Закона за горите
6.2. Притежава документ за съответствие с международен стандарт, издаден от
независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или преработка на
дървесина.
6.3. Има регистриран обект по чл. 206 от Закона за горите на територията на
община Девин
6.4. Има обем преработена дървесина в регистрирани на негово име обект/обекти
по чл. 206 ог ЗГ през предходната година, съгласно дневниците за преработена дървесина,
за не по-малко от 50 на сто от количеството на обекта за който участва.
6.5. Има собствени или закупени на лизинг мощности за преработка на
съответните категории дървесина в обекта по чл. 206 ЗГ на територията на община Девин.

6.6. Е регистриран в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите по
реда на чл.241 от Закона за горите и притежава удостоверение за регистрация за
дейността-добив на дървесина;
6.7. Има сключен договор най-малко с едно физическо лице, регистрирано за
упражняване на частна лесовъдска практика за дейностите по чл.233, ал.1, т.4 от Закона за
горите. Лицето следва да е вписано в публичния регистър по чл.235 от Закона за горите и
да притежава удостоверение за регистрация. Когато управителят или изпълнителен член на
управителния орган на участника или физическото лице - едноличен търговец, притежава
удостоверение за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността
планиране и организация на добива на дървесина, участникът може да участва в
процедурата и без да има сключен трудов договор;
6.8. Не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако e реабилитиран, за:
престъпления против собствеността по чл.194 -217 от Наказателния кодекс, престъпления
против стопанството по чл.219 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл.301 - 307 от
Наказателния кодекс и участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от
Наказателния кодекс;
6.9. Не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
6.10.

Не е в производство по ликвидация;

6.11. Не е свързано лице по смисъла на §1, т.15 от допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
(ЗПКОНПИ) с кмета на Община Девин;
6.12. Не е сключил договор с лице по чл.68 на ЗПКОНПИ;
6.13. Не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
6.14. Няма парични задължения към държавата и към Община Девин, установени с
влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
6.15. Няма не погасени парични задължения по договор за покупко-продажба на
дървесина към Община Девин, към датата на подаване на документи за участие в настоящата
процедура;
6.16. Е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие за
обособения обект;
6.17. Е извършил оглед на отделите/подотделите, включени в обекта и да се е
запознал с вида и начините за извършване на плануваните дейности предмет на търга;
6.18. Е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие
в търга;
6.19. Е представил изискуемите документи, съгласно тръжните условия;
6.20. Отговаря на техническите и квалификационни изисквания за изпълнение на
дейностите, свързани с осъществяване предмета на търга, както следва:
• назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация и
правоспособност за извършване на дърводобивните дейности;

• наличие на собствена, наета и/или закупена на лизинг горска техника, технически
изправна според изискванията на българското законодателство за работа в горите за
съответния обект, а именно:
КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Отдел, подотдел

Прогнозно
количество
дървесина

"Секачмоторист"

Извозвач
животинска
тяга

Водач на
горска
техника

Специализирана
горска техника за
извоз на дървесина

Животинска тягаброй животни

Бензимоторен
трион /БМТ/

180 "A"

459

2

0

1 бр. водач
тракторист

Специализиран
трактор

0

1

6.21. Не използва подизпълнители за изпълнение предмета на търга.
6.22. Спазва изискванията на чл. 38, ал 9 от ”Наредбата”. При констатиране на
нарушения на ал. 9 договорът за покупко-продажба на дървесина се прекратява по вина на
купувача.
7. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок
за подаване на оферти.
8. Критерий за класиране на офертите – най-висока предложена цена.
9. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за
участие в търга
На заинтересованите лица се осигурява безплатен и неограничен достъп до
документацията за участие след публикуване на настоящата заповед на интернет страницата
на

Община

Девин:

http://devin.bg/

на

хипервръзка:

https://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=107:obshtinskigori&Itemid=63&layout=default
Документацията за участие може да се предостави на заинтересованите лица и от
деловодството на Община Девин, след представяне на касов ордер или банково бордеро
всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа до 26.08.2020г.
Цената на документацията за участие в търга е 10.00 лв. (Десет лева) без ДДС. Същата
може да се заплати в касата на Община Девин или по банков път по сметка на Община
Девин IBAN: BG79IABG74918402562400, ВIC: IABGBGSF при банка: „Интернешънъл Асет
Банк” АД, офис гр. Смолян.
10. Оферти за участие в търга с тайно надаване да се приемат в деловодството на
административната сграда на Община Девин в гр. Девин, ул. „Дружба” 1, всеки работен ден
до: 17:00 часа на 26.08.2020г.
11. Оглед на насажденията, включени в обособения обект, може да се извърши в
присъствието на служител на Община Девин всеки работен ден от 10:00 до 15:00ч. в
периода от 11.08.2020г. до 25.08.2020г. вкл. Осигуряването на транспорт и разходите за
извършването на огледа са за сметка на участника.
12. Търгът с тайно наддаване да се проведе на: 27.08.2020г. от 10:00ч. в

административната сграда на Община Девин в гр. Девин, ул. „Дружба” 1.
13. Определям лице за контакт и предоставяне на информация по провеждане
на търга: инж.

Емануил Кущинаров – лицензиран лесовъд на Община Девин - тел.

0885080944.
14. Упълномощавам, Катя Василева Попова - деловодител, да приема подадените от
участниците документи за участие в търга и издава документ, на който е отбелязан
входящият номер, дата и час на постъпване на офертата от участника. Задължавам същата да
води надлежен „Регистър на постъпилите оферти“.
След изтичане срока

за подаване на оферти, приетата документация ведно с

извлечение от Регистъра, да се предадат за съхранение в касата на Община Девин до часа
обявен за провеждане на търга.
15. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търга с тайно наддаване,
която е неразделна част от настоящата заповед.
16. Задължавам, комисията за провеждане на търга, която ще бъде назначена в
самостоятелна заповед да приключи работата си по провеждане на процедурата и да ми
представи подробен протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците,
който да ми бъде представен в срок до 3 работни дни след деня определен за провеждане на
търга за утвърждаване и издаване на заповед за определяне на купувач или за прекратяване
на търга.
17. Възлагам на Виолета Атанасова – юрисконсулт в Община Девин:
• да организира публикуването на настоящата заповед, ведно с утвърдената тръжна
документация, най-малко 15 (петнадесет) дни, преди крайния срок за подаване на офертите
за участие в търга на интернет страницата на Община Девин, както и да постави същата на
видно място в сградата на Община Девин;
• в срок до 3 дни, след издаване на заповедта за определяне на купувач или
прекратяване на търга да я съобщи по реда на чл.61 от АПК на заинтересованите лица, както
и да организира нейното публикуване на интернет страницата на Община Девин.
18. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен
съд - гр.Смолян, съгласно разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс в 14дневен срок от съобщаването й.
Препис от настоящата заповед да се връчи на упоменатите по горе длъжностни лица за
сведение и стриктно изпълнение.
Контролът по изпълнение на настоящата заповед, възлагам на инж. Емануил Кущинаров
– лицензиран лесовъд на Община Девин.
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

………..П………….

инж. НИКОЛАЙ ЮРУКОВ
За Кмет на община Девин
със Заповед № РД-09-404/07.08.2020г.
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

