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З А П О В Е Д 
№ РД -1166 

гр. Смолян, 16.11. 2022г. 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т. 1 от Закона за горите, 

чл.46,т.1 и  чл.49. ал.1, т.5  от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на Решение № 

964 по Протокол № 38/25.08.2022 год. на Общински съвет - Смолян. 

НАРЕЖДАМ: 

1. Да се проведе ОТКРИТ КОНКУРС за продажба на стояща дървесина на 

корен от горски територии – собственост на община Смолян.    

            1.1 Размерът на гаранцията за участие е 5% от стойността на обекта без ДДС,  

внесена под формата на парична сума по банковата сметка на община Смолян: BIC:       

BG 66IABG74913350005003, IBAN: IABGBGSF   при „   Интернешънъл Асет Банк“                                

Гаранцията за участие следва да е постъпила по банковата сметка на община Смолян не 

по късно до 15.00 часа на 01.12.2022г.  

            2. 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 

таблиците.  

Обек

т 1 

Отдел и 

подотде

л   

Дървесе

н вид 

едр

а 

средн

а 

дребн

а 

дърв

а 

Вид на сечта Началн

а цена 

без 

ДДС 

 2016“б“ СМ 35 2 0 15 възобновителн

а 
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 

 

            3. Подаване на офертите: Веки участник в конкурса може да подаде оферта за 

целия обект с включените в него отдел и подотдели. 

            4. Общата начална цена :  

За обект №1 е  55 710 лв. /петдесет и пет седемстотин и десет   хиляди лева/  без ДДС, 

общ размер на гаранцията за участие без ДДС е   2 785. 50 лв./две хиляди седемстотин 

осемдесет и пет лева и петдесет стотинки/ без ДДС, общо количество дървесина е 526 

куб. м. 

За обект №2 е 138 930 лв. /сто тридесет и осем хиляди деветстотин и тридесет  лева/ без 

ДДС, общ размер на гаранцията за участие е 6 946.50 лв./шест хиляди деветстотин 

четиридесет и шест лева и петдесет стотинки/ без ДДС е   , общо количество дървесина 

е 1 160 куб. м. 

За обект №3 е  101 240 лв./сто и една  хиляди двеста и четиридесет лева/  без ДДС, общ 

размер на гаранцията за участие без ДДС е 5 062 / пет хиляди и шестдесет и два лева/  , 

общо количество дървесина е 860 куб.м. 

За обект №4 е 68 070 лв. /шестдесет и осем хиляди и седемдесет лева/  без ДДС, общ 
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размер на гаранцията за участие без ДДС е 3 403.50 /три хиляди четиристотин и три 

лева и петдесет стотинки/ , общо количество дървесина е 582 куб.м. 

             5.Срок за изпълнение на възлаганите дейности: съгласно предложения  от 

участника, считан от датата на издаване на позволителното за сеч, не повече от 360 

календарни дни. 

      6. Условия за допускане на участниците до участие в конкурса:  

До участие се допускат търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от 

Закона за горите  и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност 

, който:  

         - притежават документ издаден от РДГ, че имат регистриран обект по чл.206 

от Закона за горите на територията на община Смолян. 

         - са внесли гаранция за участие и отговарят на изискванията , посочени в 

условията на участие в открития конкурс. 

     7. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 10  % от достигнатата 

стойност на  обекта под формата на внесена парична сума  . Гаранцията за изпълнение 

на договора се внася по следната банкова сметка на община Смолян: BIC: BG 

66IABG74913350005003, IBAN: IABGBGSF при „ Интернешънъл Асет Банк“  . със 

срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора.                                             

            8. Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни  дни.             

 
9.Критерии за оценка на офертите при провеждане на конкурса – Предложена 

икономически най- изгодно оферта при следните показатели: „Ц1 – размер на 

предложена цена за изпълнение на дейностите - 50 т., показател „Ср“ – срок за 

изпълнение на дейностите – 50 т. Подробната методика е разписана в документацията. 

           10.Място и срок ,  за получаване цена и начин на плащане на документацията за 

участие в процедурата: 

          Участниците в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет 

страницата на община Смолян, меню – обяви и съобщения:  www.smolian.bg , Без 

заплащане. Участници които желаят да получат документация на хартиен носител, 

следва да заплатят сумата в размер на 0.15 ст. без  ДДС на страница, съгласно Наредба 

№2 за определянето на местни такси и цени на услуги в община Смолян, Приложение 

№5, VI.  Цени на административни услуги, т.7. Таксата за ксерокопиране на  

документацията  може да бъде заплатена всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа 

на  касата на община Смолян  не по късно от 16.00 часа  на 01.12.2022г. 

            11.Място и срок за подаване на офертите: Всеки работен ден в деловодство  на 

Община Смолян, бул. „България“ №12, се подават в запечатан непрозрачен плик най-

късно до 17.00 часа на 01.12.2022г. Върху плика кандидатът посочва име, адрес за 

кореспонденция и телефон. 

           При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, 

датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за 

което на приносителя се издава документ. 

Не се приемат за участие в конкурса оферти, които са представени след изтичане на 

крайния срок 17.00 часа на 01.12.2022г. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия 

регистър. 

            12.Място, дата и час на отваряне на офертите: на 02.12.2022г. от 9:30 часа в  

зала №211  на община Смолян, находяща се на бул.“България“ № 12, от комисия 
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назначена със Заповед на кмета на община Смолян. 

           13.Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 8,30ч. до 16,00ч. 

до 01.12.2022г.  след предварителна заявка в Община Смолян. 

   

  14.Утвърждавам  документация за участие в открития конкурс, която е неразделна 

част от нея. Документацията се публикува на електронната страница на община Смолян 

съгласно чл.16, ал.7 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти. 

 

 

 

 

 

Николай Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЕЧ/ЕЧ 


