
Община ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново 

5090    град    Златарица,    улица    “Стефан Попстоянов”    №22 

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

№  730 

гр.Златарица, 29.07.2013 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 55, ал. 2 и ал. 3 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с чл.112, ал.1, т.1 от ЗГ, чл. 49, ал.1, т.1 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за използване на дървесината и 

недървестните горски продукти, и във връзка с решение № 79/20.02.2012 г. от 

Протокол № 6  и Решение №253/20.12.2012г. от Протокол №15 на Общински съвет 

Златарица, Одобрен Годишен план за ползване на дървесина през 2013 година в гори 

собственост на Община Златарица, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен, добивани по реда на чл.49, ал.1, т.1 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП при следните условия:  

1. Възложител - Община Златарица, гр. Златарица, ул. Стефан Попстоянов 

№22, телефон: 0615/ 35420, факс: 0615/35478, е-mail: ob_zlatarica@mail.bg, 

електронна страница: www.zlataritsa.net, лице за контакти - Ленко Арнаудов 

– Техник горско стопанство 

2. Обект и обем на дървесината - предмет на процедурата. 

 Вид и количество на сортиментите по обекти, дървесни видове и начална цена 

за същите без ДДС: 

2.1 Обект № 1 отдел 13, подотдел „Е”- в землището на Горско Ново Село. 

№ Сортимент 
Дървесен 

вид 

Количество 
Единична 

цена 
Цена 

м3 лв./м3 

общо, 

лв. 

1 2 3 4 5 6 

1 Дърва СР. ЛИПА 93 10 930 

2 Дърва ДР. ИЗД. 20 15 300 

3 Дърва ЦЕР 59 15 885 

 

2.2. Обект № 2 отдел 18,  подотдел „В” – в землището Сливовица. 

№ Сортимент Дървесен 

вид 

Количество 

Единична 

цена Цена 

м3 лв./м3 общо, лв. 

1 2 3 4 5 6 

1 Дърва КГБР 750 15 11250 

2 Дърва ДР. ИЗД. 148 15 2220 

  

mailto:ob_zlatarica@mail.bg
http://www.zlataritsa.net/


2.3. Обект № 3 отдел 19,  подотдел „Ш” –  в землището на Сливовица. 

№ Сортимент Дървесен 

вид 

Количество 

Единична 

цена Цена 

м3 лв./м3 общо, лв. 

1 2 3 4 5 6 

1 Дърва БЛАГУН 712 15 10680 

2 Дърва ЦЕР 154 15 2310 

3 Дърва ГАБЪР 93 15 1395 

 

2.4. Обект № 4 отдел 96,  подотдел „Г” и отдел 96, подотдел „Е” –  в 

землището на Росно. 

№ Сортимент Дървесен 

вид 

Количество 

Единична 

цена Цена 

м3 лв./м3 общо, лв. 

1 2 3 4 5 6 

3 Дърва БЛАГУН 33 15 495 

4 Дърва ЗИМ. ДЪБ 30 15 450 

5 Дърва СР.ЛИПА 28 10 280 

6 Дърва ЦЕР 15 15 225 

7 Дърва ДР. ИЗД. 46 15 690 

 

2.5. Обект № 5 отдел 119,  подотдел „Ж” –  в землището на Дединци. 

№ Сортимент Дървесен 

вид 

Количество 

Единична 

цена Цена 

м3 лв./м3 общо, лв. 

1 2 3 4 5 6 

1 Дърва ЦЕР 529 15 7935 

2 Дърва ЗИМ. ДЪБ 297 15 4455 

3 Дърва ГАБЪР 269 15 4035 

 
 Забележка: Обособените позиции “дърва” във всички горепосочени 

обекти са в пространствени кубични метра. 

 

3. Начални цени на обекта без ДДС: 

- за обект № 1 – 2 115,00 лв. /две хиляди сто и петнадесет лева / без 

ДДС. 

- за обект № 2 – 13 470,00 лв. /тринадесет хиляди четиристотин и 

седемдесет лева/ без ДДС. 

- за обект № 3 – 14 385,00 лв. /четиринадесет хиляди триста осемдесет и 

пет лева/ без ДДС. 

- за обект № 4 – 2 140,00 лв. /две хиляди сто и четиридесет лева/ без 

ДДС. 

- за обект № 5 – 16 425,00 лв. /шестнадесет хиляди четиристотин 

двадесет и пет лева/ без ДДС. 

 



Забележка: Началните тръжни цени на гореизброените обекти са 

посочени без ДДС, като при финализиране на сделката, върху достигнатата 

цена от търга ще се начисли 20 % ДДС. 

 

4.  Гаранции за участие в търга: 

- за обект № 1 – 106,00 лв. /сто и шест лева / без ДДС. 

- за обект № 2 – 674,00  лв. /шестстотин седемдесет и четири лева/ без 

ДДС. 

- за обект № 3 – 719,00 лв. /седемстотин и деветнадесет лева/ без ДДС. 

- за обект № 4 – 107,00 лв. /сто и седем лева/ без ДДС. 

- за обект № 5 – 821,00 лв. /осемстотин двадесет и един лева/ без ДДС. 

които се внасят под формата на парична сума по сметка на Община Златарица 

– IBAN BG68 CECB 9790 3359 473000 BIC CECBBGSF, ЦКБ – Велико Търново, 

офис – Златарица: в срок до: 16.00 часа на 12.08.2013 г. 

5. Срок за изпълнение – до 30.12.2013 г. за всеки обект. 

6. Условия за допускане на кандидатите до участие 

За участие в процедурата се допускат юридически и физически лица, 

регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ и притежаващи удостоверение 

за регистрация на съответната дейност, за които не са налице обстоятелствата по чл. 

18, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП.  

Кандидатът – купувач няма право да използва подизпълнители при 

извършване на дейностите по ползване на дървесината. 

7. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора 

Гаранцията за изпълнение за всички обекти, предмет на търга, е в размер на 5 

/пет/ % от стойността на достигнатата цена. Спечелилият търга внася в тридневен 

срок от датата на обявяване на резултатите от търга по сметка на Община Златарица 

– IBAN BG68 CECB 9790 3359 473000 BIC CECBBGSF, ЦКБ – Велико Търново, 

офис – Златарица разликата между дължимата гаранция за изпълнение на договора и 

внесената гаранция за участие. 

8. Размер на стъпката за наддаване 

Наддаването за всички обекти ще се извършва със стъпки: /размер 1 % от 

начално обявената цена/ 

- за обект № 1 – 21,15 лв. /двадесет и един лева и 15 ст. / ; 

- за обект № 2 – 134,70 лв. /сто тридесет и четири лева и 70 ст./ ; 

- за обект № 3 – 143,85 лв. /сто четиридесет и три лева и 85 ст./ ; 

- за обект № 4 – 21,40 лв. /двадесет и един лева и 40 ст./ ; 

- за обект № 5 – 164,25 лв. /сто шестдесет и четири лева и 25 ст./ ; 

Съобразно достигнатата при наддаването цена, пропорционално ще се 

изчисляват достигнатите единични цени на отделните сортименти. 

9. Условия за плащане на цената 

- купувачът / участникът, с който общината сключи договор е длъжен при 

сключване на договора да внесе по сметка на Община Златарица IBAN BG81 CECB 

9790 8459 473000 BIC CECBBGSF, вид плащане: 444 000, ЦКБ – Велико Търново, 

офис – Златарица авансова вноска в размер на 40 /четиридесет/ % от съответната 

достигната при явното наддаване обща цена на прогнозните количества сортименти 

за конкретния обект. 

 - заплащането на цената се извършва на база действително добитите 

сортименти и съответната достигната единична цена за тях на авансови вноски, 

непосредствено преди товаренето. 



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

за участие в търга 

Цената на тръжните документи за търга е 100,00 лв. /сто лева/ без ДДС. 

Същите се закупуват в „Информационен център” на община Златарица всеки работен 

ден от 8.30 до 16.00 часа в периода от 30.07.2013 година до 12.08.2013 година. 
11. Място, ден и час за провеждане на първия и повторния търг и срок за 

подаване на документите за участие 

Документи за участие се подават до 17,00 часа на 12.08.2013 година, в 

деловодството на община Златарица. 

Търгът ще се проведе на 13.08.2013 година  от 10.00 часа в „Заседателна 

зала” стая № 19  в сградата на община Златарица.  

Дата за повторна тръжна сесия на 20.08.2013 година  от 10.00 часа в 

„Заседателна зала” стая № 19 в сградата на община Златарица. 

 Кандидатите, не закупили документи в срока на първия търг, могат да ги 

закупят в „Информационен център” на община Златарица до 16.00 часа на 19.08.2013 

г. 

 Документите за участие в повторната тръжна сесия се подават до 17.00 часа на 

19.08.2013 година в деловодството на община Златарица. 

Дървесината в стоящо състояние може да се оглежда всеки работен ден от 

09.00 до 14.00 часа в периода от 30.07.2013 година до 12.08.2013 година. 

 12. Утвърждавам тръжната документация, чийто оригинал да се съхранява от 

гл.специалист „Екол., Гори и земеделие” – Никола Чанев при община Златарица. 

На кандидатите за участие в търга да се продават копия от утвърдената 

документация. 

13. Документацията за участие в търга да се публикува на интернет страницата 

на Община Златарица най-малко 10 дни преди деня на провеждането му. 

14. Копие от Заповедта да се постави на информационното табло в община 

Златарица, както и да се публикува в официалната интернет страница на Общината. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Ленко Арнаудов – Техник 

горско стопанство за изпълнение и на Директорите на дирекции „Обща 

администрация” и „Специализирана администрация”  за сведение. 

 

 

 

ЗА КМЕТ 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН ЧАНЕВ 

(Заповед за заместване № 766/03.11.2011 г.) 
 

 


