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УСЛОВИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТИЯ КОНКУРС  

ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА НА КОРЕН ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

I. ОБЕКТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

                     1.1 Предмет и обект на открития конкурс е продажба на стояща дървесина на корен от 

горски територии собственост на община Смолян. В предмета на настоящия конкурс са 

включени отдели, подотдели, количества, разпределени  по долу в таблицата както следва : 

Обект 

1 

Отдел и 

подотдел   

Дървесен 

вид 

едра средна дребна дърва Вид на сечта Начална цена 

без ДДС 

 2016“б“ СМ 35 2 0 15 възобновителна 55 710 лв. 

ББ 263 48 2 150 

БУК 0 0 0 11 

      

Обект 

2 

Отдел и 

подотдел 

Дървесен 

вид 

едра  средна дребна дърва Вид на сечта Начална 

цена без 

ДДС 

 3025“л“ СМ 777 55 3 207 отгледна 

селекционна 

138 930 

лв. ББ 72 9 1 36 
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Обект 

3 

Отдел и 

подотдел 

Дървесен 

вид 

едра средна дребна дърва Вид на 

сечта 

Начална 

цена без 

ДДС 

 3025“т“ СМ 505 26 1 169 Отгледна  

селекционна 

Пробирка 

 

101 240 лв. 

 ББ 20 3 0 9 

3025“с“ СМ 65 15 1 32 

 ББ 7 3 0 4 

   

Обект 

4 

Отдел и 

подотдел 

Дървесен 

вид 

Едра Средна Дребна Дърва Вид на сечта Начална 

цена без 

ДДС 

 3025“ж“ СМ 302 14 0 107 Възобновителна 

Групово 

постепенна 

отгледна 

пробирка 

68 070 

лв. 
 ББ 39 4 1 23 

3025“ц“ СМ 57 4 0 13 

 ББ 8 0 0 10 

 

Определените  начални цени на обектите са изчислени по Ценоразпис одобрен  от общински 

съвет гр. Смолян с Решение №964  през 2022г.  

            1.2      Подаване на офертите: Всеки участник в конкурса подава оферти за целия обект с 

включен в него отдел и подотдел. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. Всеки участник  има право да подаде 

оферта за всеки един обект обявен в процедурата. 

Участниците оферирали цена под определената в таблицата по отдели и подотдели, ще бъдат 

предложени за отстраняване, поради несъответствие с предварително обявеното условие на 

възложителя. В случай на допусната аритметична грешка, несъответствия, различия в ценовото 

му предложение, участникът ще бъде отстранен от участие в конкурса. 

1.3. Срок за изпълнение: - съгласно предложения от участника, считан от датата на 

издаване на позволителното за сеч, и не повече от 360 календарни дни. 
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II. ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯВБА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ  И 

ДОКУМЕНТИ , КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ПРИ 

УЧАСТИЕ В ОТКРИТИЯ КОНКУРС: 

           В процедурата не се допуска да бъдат използвани подизпълнители. 

           В  процедурите за провеждане на открит конкурс за продажба на стояща на корен 

дървесина могат да участват търговци регистрирани в публичния регистър по чл.241 от ЗГ и 

притежаващи удостоверение за регистрация на съответната дейност. Кандидатът в открития 

конкурс трябва да отговаря на следните изисквания : 

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 321 а от Наказателния кодекс; 

б)  не са обявени в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в)  не са в производство по ликвидация;  

г) не са  свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на 

ЗПКОНПИ с директора на ДП и съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с 

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

д) не е  сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ. 

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 

з) няма парични задължения към община Смолян, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. 

и) е внесъл гаранция за участие в конкурса 

й)  отговаря на техническите и квалификационни изисквания за извършване на дейността, 

като такива са определени в условията за провеждане на процедурата 

Право на участие в конкурса имат участници , които са доказали че отговарят на следните 

технически и кадрови изисквания а именно: 

- да притежава необходимия брой техника , собствена или закупена на лизинг, 

осигуряваща извършване на дейността а именно:  

4 броя бензинови моторни триони  

2 броя  специализирана горска техника - трактори  

2 броя камиони за извоз 

1 брой въжена линия 
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- да разполага с минимум шестима наети на трудов договор работници. 

Съответствието си с поставените изисквания участниците доказват както следва: 

При подаване на офертата участниците представят съответствието с поставените 

технически и кадрови изисквания в декларация по образец в Декларация №7 в едно с заверени от 

кандидата копия от трудови договори с наети  работници, актуална справка от регистрирани 

трудови договори на наетите лица от НАП. В справката следва да са включени лицата, посочени 

в Декларация Приложение №7, копия от документи за собствени бензиномоторни триони, с 

документи за регистрация по ЗРКЗГТ и за преминал годишен технически преглед, копие от 

документи за собствени товарни автомобили или закупени на лизинг с висока проходимост, за 

осъществяване на извоза, копие от регистрация за извършване на транспортна дейност, 

свидетелства за придобита правоспособност за работа с БМТ и специализирана горска техника 

издадени от компетентен орган.  

Участник който не отговаря на изискванията ще бъде отстранен от участие в конкурса. 

Всяка оферта в настоящия открит конкурс задължително съдържа: 

2. Заявление за участие – образец 

2.1 Декларация Приложение№3, че участникът: 

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 321 а от Наказателния кодекс; 

б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) в производство по ликвидация;  

г) свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ с 

директора на ДП и съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на 

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

д) сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ. 

е) лишен от право да упражнява търговска дейност; 

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

компетентен държавен орган 

з) няма парични задължения към община Смолян, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. 

и) е внесъл гаранция за участие в конкурса 

й)  отговаря на техническите и квалификационни изисквания за извършване на дейността, 

като такива са определени в условията за провеждане на процедурата 
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Изискванията се отнасят за управители или за лица, които представляват 

кандидата, съгласно Търговския закон или законодателството на държавата членка на 

Европейския съюз или на друга държава страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, където кандидата е  регистриран. 

Изискванията се прилагат както следва: 

1. при събирателно дружество – за всеки съдружник освен ако в дружествения договор 

не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице 

2. при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници 

3. за дружество с ограничена отговорност – за управителя  

4. за 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 случай , включително за чуждестранни лица  - за лицата , които 

представляват участника 

8.  в случаите когато има прокуристи – за прокуристите 

2.2 Административни сведения  -Приложение№2 

2.3 Плик „Ценово предложение“, непрозрачен и запечатан в които участника трябва да 

постави ценовата оферта по образец – Приложение №4. Цената се посочва в български 

лева без ДДС. 

2.4 Декларация Приложение №5 , че участникът: 

а) е запознат с всички условия и предмета на процедурата и отговаря на техническите 

изисквания за извършване ползването на дървесината, определена в заповедта  за 

откриването на процедурата  и в условията за провеждането й; 

                   б) отговаря за спазването на изискванията по охрана и безопасност на труда и 

противопожарните изисквания при извършване на добива на дървесината пред компетентните 

държавни органи 

2.5 Декларация Приложение №6, че участникът те извършил оглед на обекта 

2.6 Списък на документите, съдържащи се в  офертата – Приложение №1 

2.7 Декларация Приложение№ 7 
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а)  заверени от кандидата копия от трудови договори с наети  работници, актуална справка 

от регистрирани трудови договори на наетите лица от НАП. В справката следва да са включени 

лицата, посочени в Декларация Приложение №7 

б) копия от документи за собствени бензиномоторни триони, с документи за регистрация 

по ЗРКЗГТ и за преминал годишен технически преглед 

в) копие от документи за собствени или закупени на лизинг товарни автомобили с висока 

проходимост, за осъществяване на извоза 

г) копие от регистрация за извършване на транспортна дейност 

д) свидетелства за придобита правоспособност за работа с БМТ и специализирана горска 

техника издадени от компетентен орган. 

2.7.1 Копие от документ издаден от РДГ, че кандидата има регистриран  обект по чл.206 

от Закона за Горите 

2.8. Техническо предложение –  Прилижение  №8 

Към техническото предложение участника представя „Приложение за изпълнение на 

дейностите включени в предмета на конкурса“, в съответствие с настоящата документация и 

нормативните изисквания за този вид дейност. Предложението следва да разглежда  

последователността на технологията на изпълнение на основните видове дейности включени в 

предмета на настоящия конкурс, произтичащи пряко от разпоредбите на действащото 

законодателство. Предложението и необходимо да бъде съобразено с конкретните специфики на 

предмета на конкурса. Минимални изисквания към съдържанието на предложението: 

- предложение относно, видове дейности , необходими за изпълнение на предмета , 

както и технология на изпълнение  на предвидените дейности. Следва да се обхванат всички 

работи и технологични процеси , необходими за изпълнението предмета на настоящия конкурс, 

отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни дейности, работи по 

изпълнението, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане на целите на 

договора. 

- предложение относно организация, мобилизация и разпределение на използваните от 

участника човешки и технически ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на 

предмета на конкурса и съответните основни работи. За всяка от дейностите трябва да са 

дефинирани необходимите човешки и технически ресурси за тяхното изпълнение. 

- предложение относно начините за комуникация с Възложителя и с останалите участници 

в процеса. 

- предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови 

мерки, касаещи екологични аспекти – свързани с ограничаване на негативното влияние от 

изпълнение на договора върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 

спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната дейност, а не да са мерки 



 

 

8 

от общ характер. Всяка мярка е необходимо да съдържа следните два компонента: A) 

предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б) текущо прилагане на мярката  и 

предприемане и прилагане на действия в случайте на отклонение от изпълнението й. 

Базови мерки идентифицирани като минимално необходими са: 

 -  не допускане на замърсяване на работните и прилежащи площи с отработени 

горива, масла и др. течности от механизацията и отпадъци. 

 - предпазване от увреждане на растителни и животински видове , на почви , водни 

обекти и елементите на техническата инфраструктура. 

 - управление на генерирани отпадъци в процеса на работа. 

 - разгледаните мерки е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи 

и да са насочени към конкретен вид дейност без значение на нейният обхват и особености. 

 -за всяка една от мерките трябва да бъдат изложени мотиви, относно 

приложимостта им към съответната дейност и възможността и да допринесе за гарантиране на 

качеството при изпълнение на предмета на конкурса. 

 Към техническото си предложение участникът следва да представи и Линеен 

календарен график от който да е видно разпределението на дейностите, техниката, 

механизацията и работната ръка, да отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението 

на договора, отчитайки и срокове те и времето за тяхното изпълнение, включително 

подготвителни работи, работи по изпълнението, необходими за постигане целите на договора.     

Предложения линеен график трябва напълно да обосновава предложения от участника срок за 

изпълнение, като са предвидени всички обстоятелства, които биха могли да настъпят. 

      Предложения, в които последователността и технологията на изпълнение на предлаганите 

основни видове дейности , не отговорят на действащото законодателство, техническите 

изисквания и стандарти, и при които предложената организация , подход на изпълнение и 

мобилизация на използваните технически ресурси не съответстват на конкретния линее график, 

няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване. 

        Между представения линеен график и останалите елементи на предложението трябва да е на 

лице пълно съответствие. Констатирането на несъответствие в информацията , съдържаща се в 

посочените в  предходното изречение документи   е основание за отстраняване на участника от 

процедурата. Установяването на техническа несъвместимост и неправилна последователност на 

изпълняваните операции също е основание за отстраняване на участника. 

         Техническото предложение в едно с приложенията към него се поставят в отделен 

запечатан плик с надпис „Техническо предложение“. 

             2.9. Нотариално заверено пълномощно на лицата , упълномощени да представляван даден 

участник. Оригиналът на пълномощното се показва на комисията в деня на процедурата. 
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             2.10. Всички приложения по образци към настоящия конкурс се представят само в 

оригинал. 

             2.11. Не се допуска едновременно извършване на дейност в един подотдел от двама и 

повече изпълнители. 

             2.12. Всеки участник в процедурата подава оферта за целия обект, като заяви отдела и 

подотдела в обекта. Участниците нямат право да правят допълнения или изменения в 

предадените вече оферти след изтичане на срока на подаването им. 

             2.13. В процедурата участниците участват лично , или чрез свой упълномощен 

представител.. В случай че се представлява от упълномощен представител представя 

пълномощно. 

             Важно: За попълване на декларация с невярно съдържание се носи наказателна 

отговорност по чл.313 от НК. 

              Приложените и  утвърдени към документацията образци са задължителни за 

кандидатите. При представяне на декларация, ценово предложение, заявление или друг 
документ, който не е по настоящите образци , кандидата ще бъде отстранен от участие в 

конкурса! 

          Раздел III. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК 

ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 

          При изготвяне на своето предложение /оферта/ всеки участник трябва да се придържа 

точно към обявените от възложителя условия. 

         3.1. Комисията отстранява от участие в конкурса участник : 

         3.1.1. който не е представил някой от документите посочени в раздел II 

         3.1.2. за когото са налице обстоятелства по  раздел II, т.2.1 

        3.1.3. който е представил оферта , която е непълна или не отговаря на посочените условия от 

възложителя. 

        3.1.4. който е представил оферта , която не отговаря на изискванията по чл.19 от Наредба за 

условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска 

собствености за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

        3.2 Липсата на някои от изискваните документи от плика е основание за недопускане и 

отстраняване на участник в процедурата. 

       3.3 Не се отваря плик с надпис „Ценово предложение“ на участник, който е отстранен. 

       3.4 Предложения подадени в плик „Ценово предложение“ които не отговорят на 

предварително обявените от възложителя критерии не участват в класирането. 
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 Раздел  IV.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА. 

      4.1 Офертата остава валидна в срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок на 

получаване на оферти. Оферта с по малък срок ще бъде отстранена от участие. 

 

  Раздел  V.   ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ. 

       5.1 Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от 

него лице. Върху плика се посочва името на кандидата, наименованието на конкурса, обект за 

който се кандидатства , адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес. В плика се 

поставят документите , изисквани от възложителя съгласно настоящата документация, както и 

отделени запечатани непрозрачни пликове с надпис „Ценово предложение“ и плик „Техническо 

предложение“. При участие за няколко обекта в конкурса за всеки обект поотделно се представя 

плик  „Ценово предложение“ и плик „Техническо предложение“ като  върху плика се посочва 

наименованието на участника и обекта, за който той подава оферта . Пликът Ценово 

предложение  съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на участника. 

Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие с изключение на 

Декларация №3, която се представя само в оригинал.  

      В случай че участника подаде оферта за два обекта, то същия представя само един комплект с 

документи и два плика с „Ценово предложение“, върху който посочва и обекта за който се 

отнася. 

      5.2. При приемане на офертите върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което се издава 

документ. 

      5.3 Възложителя не приема за участие оферти , които са представени след изтичане на 

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

се отбелязват в регистъра. 

       5.4 Възложителя няма право да откаже приемането и разглеждането на оферта на участник 

освен ако офертата не е оформена по изискванията или е подадена извън определените срокове. 

  

      Раздел VI. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

       6.1 Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не покъсно то 

датата и часа, указани в заповедта за откриване на процедурата. 

       6.2 Просрочена оферта, представена на Възложителя след изтичане на крайния срок не се 

приема. Това се отбелязва в регистъра. 
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      Раздел VII. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

       7.1 След получаване на списъка с участниците, членовете на комисията попълват Декларация 

по чл.6 и декларират че: 

      7.1.1 нямат материален интерес от възлаганите дейности на някой от участниците, подали 

оферта 

       7.1.2. не са свързани лица по смисъла на параграф 1 от допълнителните разпоредби на 

търговски закон с участника в процедурата. 

      7.1.3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които съм узнал/а в връзка с работата на комисията. 

      7.2 Комисията започва работа в определения в заповедта на Кмета на община Смолян за 

откриване на конкурса час , след получаване на списъка с участници и представени от тях 

документи.      

      7.3 При конкурса всеки участник има право да участва лично или чрез упълномощен 

представител сред представяне н документ за самоличност или пълномощно. 

      7.4 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване  и проверява съдържанието на 

постъпилите оферти съгласно изискванията на Възложителят. 

     7.5. Комисията отстранява участник: 

        - който не  представил някой от изискваните документи от Възложителя 

       - за когото са установени невярно декларирани обстоятелства в документите по Раздел II, 

както и в други случай, посочени в настоящата документация, респективно чл.18 от Наредбата за  

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти. 

        който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на определените условия на 

възложителя.   

7.8. Офертите се оценяват и класират по критерии – икономически най- изгодна оферта по 

следната методика: 

   

Методика за оценка на офертите 

       Оценяването на офертите и класирането н кандидатите се извършват в зависимост от 

включените в офертата предложения при Критерии за оценка на офертите - икономически най- 

изгодна оферта по следните показатели:  

1. Показател „Ц1“ – размер на предложената цена за изпълнение на дейността – 50 т. 

2. Показател „Ср“ – срок за изпълнение на дейността – 50 т.  
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1. Показател „Ц1“  се изчислява по следната формула:  

Ц1 =( Цена участник / Цена максимална) *50 

където  

Цена участник – е цената , предложена от даден участник съгласно ценовото му 

предложение  

Цена максимална – е  най високата  предложена цена от участник  

По този показател се оценя предложената от кандидата цена за извършване на 

дейността без ДДС. Максималния брой точки получава кандидата предложил най 

висока цена без ДДС. 

               2.Показател „Ср“ – срок за изпълнение на дейността , с  максимален брой точки  - 

50 т. 

 

 

Максималния брой точки по този показател получава офертата с предложен най кратък , 

срок за изпълнение предмета на конкурса и се определя по формулата: 

                                                                     Ср. min. 

                                         Ср= ( -----------------) X 50 където 

                                                                             Ср. съотв. 

  Ср. min. – най -краткия предложен срок за изпълнение, в календарни дни 

    Ср. съотв. –  предложен срок за изпълнение от съответния Участник , чиято оферта се оценява, в 

календарни дни. 

!!! Участник , предложил срок за изпълнение в дробно число , часове, работни дни , месеци, 

различни от изискуемите , „календарни дни, цяло число“ или по голямо от 360 дни 

календарни дни, ще бъде отстранен от участие в конкурса. 

Началния срок започва да тече от датата на издаване на позволителното за сеч. 

3. Определяне на комплексната оценка 

Комплексната оценка на офертите се получава въз основа на сбора от двата показателя и се 

изчислява по формулата:   КО = Ц1  + Ср 

Когато двама или повече кандидати са с еднакви резултати, комисията извършва класирането 

между тях според показателя с най голяма тежест, посочен в методиката за оценка. 
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Комисията определя класирания на съответното място кандидат, чрез жребии в присъствието на 

кандидатите., когато двама от кандидатите са с еднакви резултати, включително по показателя с 

най голяма тежест. 

7.8.1 Комисията оценява предложенията на участниците съгласно определения критерии и 

определя класирания на първо и второ място участник. 

7.8.2. В случай че участниците са с еднакви резултати комисията определя класирания на първо 

място участник чрез жребии в присъствието на участниците. 

7.9. Когато за участие в конкурса е подадена оферта от един участник, комисията я разглежда и в 

случай, че участника отговоря на условията за допускане и предложението му е изгодно в 

съответствие с условията за провеждане на конкурса, той се обявява за изпълнител. 

7.10. Комисията съставя протокол от отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, 

който предава на възложителя за утвърждение. Заседанията на комисията до изготвяне на 

протокола са публични. 

Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.  

8.1 Възложителя прекратява процедурата с мотивирана заповед, когато: 

8.1.1 не е подадена нито една оферта 

8.1.2 всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия 

8.1.3 първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор 

8.1.4 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат от промяна на 

обстоятелствата, които Възложителя не е могъл да предвиди. 

8.1.5 са установени нарушения при откриване и провеждане на процедурата, които не могат да 

бъдат отстранени без това да доведе до промяна на условията при които е обявена. 

8.1.6 определения за спечелил процедурата не представи някой от документите по деклариране 

обстоятелствата по чл.18, ал.1 ,т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и 

недървесни горски продукти с изключение на тези по раздел II, т.2,3. 

8.1.7 определения за спечелил процедурата не представи гаранция за изпълнение на договора. 

  

Раздел IX . УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА И 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

9.1. В три дневен срок от получаване на протокола на комисията Възложителя издава заповед, с 

която определя изпълнител на възлаганите дейности и класирането на участниците, която се 
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съобщава на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК и я публикува на интернет 

страницата си. 

9.2. Възложителя сключва писмен договор с участника, определен за изпълнител на дейността в 

петдневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на изпълнител, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

9.3. Възложителят не сключва договор с определен изпълнител в случай че, в пет дневен срок не 

представи : 

9.3.1. свидетелство за съдимост на физическото лице, който представлява кандидата съгласно 

Търговски закон  

9.3.2. Номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума – в случайте , когато 

гаранцията за изпълнение  надвишава внесената гаранция за участие,  

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ :  

Гаранцията за изпълнение на договора е 10 % от достигнатата стойност на обекта под 

формата на внесена парична сума . 

Гаранцията във форма на парична сума се внася по банков път по сметка на община 

Смолян : BIC:  BG 66IABG74913350005003, IBAN: IABGBGSF   при „   Интернешънъл Асет 

Банк“                                 

Договор не се сключва и с участник , определен за изпълнител , който има парични задължения 

към община Смолян. За целта се  изисква служебно информация от МДТ преди подписване на 

договора. 

Документите по раздел II следва да са валидни към датата на подписване на договора, като се 

представят в оригинал или заверено копие.  

Ако спечелилия участник откаже да подпише договора , се поканва за сключване на договор 

класирания на второ място участник. В случай че и той откаже , органът издал заповедта за 

определяне на резултатите от класирането, прекратява процедурата. 

Раздел  X. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ. 

Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранен участник , който не класиран, в срок от 3 работни дни след изтичане на срока за 

обжалване на заповедта за определяне на изпълнител 

- класираните на първо и второ място  - след сключване на договора за възлагане на дейностите 

- при прекратяване на процедурата се освобождават гаранциите на всички участници. в срок от 3 

дни  от влизане в сила на заповедта за прекратяване 
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- гаранцията за изпълнение на  сключен договор се освобождава при изпълнение на договорните 

задължения в срок от 10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с 

приемо предавателни протокол за обекта. 

Раздел XI. ЗАДЪРЖАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Възложителя задържа гаранцията за участие, когато участника в процедурата:  

- оттегля офертата след изтичане срока на подаването й  

- обжалва заповедта на възложителя за определяне на изпълнител  

- е определен за изпълнител но не изпълни задължението си за сключване на договор. 

Раздел XII.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

За всички неуредени с настоящите  условия изисквания за процедурата се прилагат разпоредбите на 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти и 

Закона за горите. 

 

-  

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


