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ОБЯВА 

 

 „Златаришка Гора” ЕООД  обявява търг с явно наддаване за продажба на 

стояща дървесина на корен, по сортиментна ведомост от годишен план за ползването 

на дървесина за 2018г. от общински горски територии на Община Златарица 

1. Адрес на Възложителя – „ЗЛАТАРИШКА ГОРА” ЕООД, гр. Златарица, ул. „Стефан 

Попстоянов” № 1. 

2. Вид на процедурата – Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски 

територии, чрез търг с явно наддаване. 

3. Предмет на процедурата  
 

№ на 

обекта 

Отдел, 

Подотдел/ 

място на 

извършване 

на дейност 

Категория 

дървесина 

Дърве

сен 

вид 

Размер и 

качество на 

сортименти

те 

количество 

на пл.м3 

Цена на 

1 пл.мЗ 

лв Без 

ДДС 

стойност 

Лева, без 

ДДС 

пл.м3 

Гаранция 

за участие, 

лв 

         

№ 4 

19 г 

Едра           
                 

-        

5% 

Средна         
                 

-        

Дребна         
                 

-        

Дърва Ак 
Дърва за 

огрев 
285 41 

        11 

685      

Общо за подотдела 285       41,00          11 685        

19 ч 

Едра           
                 

-        

5% 

Средна         
                 

-        

Дребна         
                 

-        

Дърва 

Ак 
Дърва за 

огрев 
809 41 

        33 

169      

Кгбр 
Дърва за 

огрев 
12 41 

              

492      

Общо за подотдела 821       41,00          33 661        

 
Общо за обект № 4 1 106      41,00 45 346      2 267.30 

 

 

Задължителни условия: 

Участието в търга с явно наддаване е за цялото прогнозно количество дървесина за обект 

№ 4, посочен в т.1 от настоящата заповед. 

4. Начална тръжна цена за обекта в таблицата по т.1 е в размер на  45 346 лв. без ДДС  

5. Гаранция за участие – 2 267.30 лв. /две хиляди двеста шестдесет и седем цяло и 

тридесет лева/, представляваща  5  /пет/ % от началната стойност на обекта и вносима по 

следната банкова сметка на „ЗЛАТАРИШКА ГОРА” ЕООД: Банка Уникредит Булбанк 

АД; IBAN: BG46UNCR70001523216238, BIС:UNCRBGSF. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ: Гаранцията за участие следва да бъде внесена и сумата 

реално да е постъпила по посочената сметка на „Златаришка Гора“ ЕООД до края на 

работния ден, предхождащ деня за провеждане на търга. 
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6. Срок за изпълнение на договора за обекта – 30.07.2019г. 

7. Условия за плащане на цената: 20 % от предложената от спечелилия и сключил 

договор участник, се заплаща авансово, след сключване на договора. Следващото 

плащане се извършва по действително добити количества, съгласно изготвен между 

страните приемателно-предавателен протокол, преди транспортирането на дървесината. 

Плащанията се извършват по банкова сметка на „ЗЛАТАРИШКА ГОРА” ЕООД: Банка 

Уникредит Булбанк АД; IBAN: BG46UNCR70001523216238, BIС:UNCRBGSF. 

8. Условия за допускане на участие в процедурата - участникът да е българско 

юридическо лице, вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от ЗГ, да няма 

задължения към държавата и Община Златарица, да няма прекратени по негова вина 

договори за добив и/или продажба на дървесина с Община Златарица, както и влезли в 

сила наказателни постановления по Закона за горите на Кмета на Община Златарица за 

последните две години, считано от датата на подаване на офертата; да е закупил тръжна 

документация за участие, да е внесъл гаранция за участие за обекта; да отговаря на 

изискванията на чл.52, 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; изпълнили са условията за 

допускане до участие в процедурата за конкретния обект, съгласно тръжните условия за 

провеждане на процедурата; участника да притежава следната техника: 2 броя горски 

трактор; 1 брой булдозер с тегло над 20 тона; 1 брой товарен автомобил с кран за извоз на 

дървесина; 4 броя товарни автомобили за извоз на дървесина.  

Участниците трябва да представят офертите си в съответствие с изискванията, посочени в 

чл. 58 и чл. 59 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. Офертите трябва да съдържат всички изискуеми документи 

съгласно утвърдената документация за провеждане на конкурса. 

ЗА СПЕЧИЛИЛ ТЪРГА ЗА ДЪРВЕСИНАТА ЗА ОБЕКТ № 4 СЕ ОБЯВЯВА 

УЧАСТНИКЪТ, ПРЕДЛОЖИЛ НАЙ-ВИСОКА ОБЩА ЦЕНА. 

9. Размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5 /пет/ % от достигнатата 

стойност на обекта. Гаранцията може да бъде под формата на парична сума, внесена по 

горепосочената банкова сметка на Златаришка Гора ЕООД, или банкова гаранция, 

учредена в полза на Златаришка Гора ЕООД, и валидна не по-малко от 30 /тридесет/ дни 

след крайния срок на договора. 

10. Срок на валидност на офертите – 90 /деветдесет/ дни. 

11. Размер и стъпка на наддаване:  906.92 лева. 

12. Участие на подизпълнители – участниците в търга могат да посочат в офертата си 

подизпълнители, като те следва да отговарят на същите изисквания, каквито са посочени 

за допускане на кандидатите за участие в открития конкурс.  

13. Цена на документацията за участие в процедурата - 20,00 лв. /двадесет лева/ без 

ДДС, заплаща се по следната банкова сметка на „ЗЛАТАРИШКА ГОРА” ЕООД: Банка 

Уникредит Булбанк АД; IBAN: BG46UNCR70001523216238, BIС:UNCRBGSF. Платената 

цена за документация не подлежи на връщане. 

14. Място и срок за получаване на документация за участие – получава се на място в 

офиса на „Златаришка Гора” ЕООД в град Златарица, ул.”Стефан Попстоянов” № 1, срещу 

представен документ за платена документация, от 08:30 часа до 16:00 часа всеки работен 

ден от 16.10.2018 г. до 05.11.2018 г. 

15. Оглед на обекта – извършва се в работен ден от 16.10.2018 г. до 05.11.2018 г. от 08:30 

часа до 16:00 часа след представяне на документ за закупена документация за участие в 

конкурса в присъствието на представител от Златаришка Гора ЕООД и след писмено 

заявление за това, като разходите за огледа на обекта са за сметка на кандидата.  
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16. Място и срок за подаване на офертите - на място в офиса на „Златаришка Гора” 

ЕООД в град Златарица, ул.”Стефан Попстоянов” № 1, срещу представен документ за 

платена документация, от 08:30 часа до 16:00 часа всеки работен ден от 16.10.2018 г. до 

05.11.2018 г. 

17. Място, дата и час на провеждане на търга – търга ще се проведе на 06.11.2018 г. в 

офиса на „Златаришка Гора” ЕООД в град Златарица, ул.”Стефан Попстоянов” № 1, от 

11:30 часа. 

18. Ако до 05.11.2018г. няма закупени документи от нито един участник, определям 

втора дата за търга – 13.11.2018г. от 11.30ч, като в този случай: 
18.1. Място и срок за получаване на документация за участие – получава се на място в 

офиса на „Златаришка Гора” ЕООД в град Златарица, ул.”Стефан Попстоянов” № 1, срещу 

представен документ за платена документация, от 08:30 часа до 16:00 часа всеки работен 

ден от 06.11.2018 г. до 12.11.2018 г. 

18.2. Оглед на обекта – извършва се в работен ден от 06.11.2018 г. до 12.11.2018 г. от 

08:30 часа до 16:00 часа след представяне на документ за закупена документация за 

участие в конкурса в присъствието на представител от Златаришка Гора ЕООД и след 

писмено заявление за това, като разходите за огледа на обекта са за сметка на кандидата.  

18.3. Място и срок за подаване на офертите - на място в офиса на „Златаришка Гора” 

ЕООД в град Златарица, ул.”Стефан Попстоянов” № 1, срещу представен документ за 

платена документация, от 08:30 часа до 16:00 часа всеки работен ден от 06.11.2018 г. до 

12.11.2018 г. 

 

 

 

Сафет Джебиров, 

Управител на „Златаришка Гора” ЕООД 

 

СЪГЛАСУВАНО на …….2018 г.: 

Красимир Янев 

Юрист в ОП УОЗГ 

 

Съставил на ………2018 г.: 

инж. Мая Димова 

Лесничей в ОП УОЗГ 

 

Юрист в ОП УОЗГ 

 

Съставил на ………2018 г.: 

инж. Мая Димова 

Лесничей в ОП УОЗГ 

 

 


