
 
 

З А П О В Е Д 

№ 651 

гр. Лозница, 21.12.2021 год. 
 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 и т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 112, ал. 1, т. 2, чл. 114, ал. 1, във връзка с 

чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, и чл. 3, ал.1, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 2 вр.ал.3, чл. 10, ал. 1, т. 1 и 

т.3, чл. 12, ал. 1, чл. 15, ал. 3 и ал. 4 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, и Решение № 204/29.11.2021г. г. 

на Общински съвет –Лозница и Утвърден график за  провеждане на открит конкурс от 

кмета на Община Лозница  

Н А Р Е Ж Д А М : 
1.Откривам процедура за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на 

маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и 

сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на маркирана 

дървесина от годишен план за ползването на дървесина за 2021год. от общинските горски 

територии, собственост на Община Лозница, за местно население, с прогнозна стойност на 

обект № 1 в размер на 26852,90/двадесет и шест хиляди осемстотин петдесет и два и 0,90/ лева 

без ДДС, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от заповедта. 

2. Вид на процедурата – открит конкурс. 

3. Определям гаранция за участие в конкурса, в размер на 5 /пет/ % от началната стойност 

на обекта, същата  е под формата на парична сума,  която се внася по банкова сметка на  

Община Лозница: IBAN: BG30 IORT 81163301000000, BIC: IORTBGSF на ТБ Инвестбанк АД 

клон Разград, в срок до 16:00 часа на 06.01.2022г. включително, и е в размер на 1342,64/хиляда 

триста четиридесет и два и 0,64/ лева.  

4. Срока за изпълнение на дейностите в обекта, посочен в т. 1, е както следва: за сеч до 

31.12.2022г., за извоз- 31.12.2022г. и за товарене, транспортиране и разтоварване на 

количествата дървесина - 31.12.2022г., 

5. До участие в процедурата се допускат участници, отговарящи на условията за 

провеждане на откритият конкурс. 

5.1. Допуска се наемането на подизпълнители от спечелилият участник.  

6. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 /пет/ % от достигнатата 

стойност на обекта. Гаранцията за изпълнение се представя в една от формите посочени в 

условията за провеждане на откритият конкурс. 

7.  Определям срок на валидност на офертите – 90 /деветдесет/ календарни дни, считано 

от датата на отваряне на офертите на участниците  

8. Определям критерий за класиране на офертите: „най – ниска цена”. Участниците не 

могат да предлагат различни варианти на ценови оферти. Участниците в конкурса могат да 

подават оферти за обекта, посочен в т. 1, за целия комплекс от дейности. Всеки участник в 

процедурата има право да подаде само една оферта. 



9. Получаване на документацията за участие в открития конкурс : Участниците в 

открития конкурс могат да изтеглят документацията от интернет страницата на Община 

Лозница без заплащане в срок до 16:00 часа на 06.01.2022г. включително. 

10. Офертите се подават от участниците в открития конкурс в срок до 16:00 часа на 

06.01.2022г., включително, в деловодството на Община Лозница, гр. Лозница, обл. Разград, ул. 

„Васил Левски” № 6. 

11. Откритият конкурс ще се проведе на 07.01.2022г. от 10:00 часа в административната 

сграда на Община Лозница, находяща се на адрес: гр. Лозница, обл. Разград, ул. „Васил 

Левски” № 6, заседателната зала на Общинска администрация гр. Лозница. 

12. С настоящата заповед утвърждавам документация за участие в открития 

конкурс, която съдържа:  
12.1. Копие от настоящата заповед; 

12.2. Проект на договор.; 

12.3.Условия за изготвяне на офертите и за провеждане на открития конкурс; 

12.4. Образец на Заявление за участие – по образец; 

12.5. Образец на Декларации – по образец; 

12.6. Образец на Оферта– по образец; 

12.7. Образец на Ценово  предложение; 

12.8. Административни сведения – по образец 

12.9. Карнет - опис на маркираните за сеч дървета (по насаждения); 

12.10.Технологичен план 

12.11. Сортиментна ведомост 

13. Договорът се сключва в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за 

определяне на изпълнител или от съобщаването на заповедта за определяне на изпълнител, 

когато е допуснато предварително изпълнение. При сключване на договора участникът 

представя документите съгласно условията за провеждането на откритият конкурс. 

14. Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който има парични 

задължения към Община Лозница, установени с влязъл в сила акт на компетентен  орган. 

15. Настоящата заповед и документацията за участие в открития конкурс да се публикува 

най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите на интернет страницата на  

Община Лозница,  и заповедта  да се постави на видно място в сградата на Община Лозница. 

Настоящата заповед да се публикува и в един регионален вестник. 

16.Цялата документация по провеждането на процедурата да се съхранява 3 (три) години 

след приключване изпълнението на договора или след прекратяване на процедурата.  

 17.Лице за контакти: Мехмед Пашов - тел: 0889750200 и e-mail: obshtina@loznitsa.bg 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица от  

Община Лозница за сведение и изпълнение. 

 

СЕВГИН ШУКРИ 

 Кмет на Община Лозница 
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Приложение №1 

 

към Заповед № 651 /21.12.2021г. на Кмета на Община Лозница: 

 

 

№ на 

обекта 

Място на 

извършване 

на 

дейността 

отдел, 

подотдел 

категория 

дървесина 

Размер и качество на 

асортиментите  
дър.вид 

количество 

/м3/ 

сеч на 1 

м3 

/лв.без 

ДДС/ 

Стойност 

/лв.без 

ДДС/ 

1 

358е Едра 

Трупи за бичене от 18 до 

29 бл 9 23,00 207,00 

358е Средна Технологична дървесина  бл 12 22,70 272,40 

358е Дърва Дърва за горене   бл 27 22,50 607,50 

358е Едра Технологична дървесина  цр 4 23,00 92,00 

358е Средна Технологична дървесина  цр 3 22,70 68,10 

358е Дърва Дърва за горене   цр 10 22,50 225,00 

Общо:       65 22,65 1472,00 

359д Едра 

Трупи за бичене от 18 до 

29 цр 15 23,00 345,00 

359д Средна Технологична дървесина  цр 59 22,70 1339,30 

359д Дребна Технологична дървесина  цр 2 22,70 45,40 

359д Дърва Дърва за горене   цр 97 22,50 2182,50 

Общо:       173 22,61 3912,20 

359и Едра Технологична дървесина  цр 79 23,00 1817,00 

359и Средна Технологична дървесина  цр 16 22,70 363,20 

359и Дърва Дърва за горене   цр 141 22,50 3172,50 

Общо:       236 22,68 5352,70 

Общо: ОБЩО ЗА ДОБИВ    474 22,65 10736,90 

358е Едра 

Трупи за бичене от 18 до 

29 бл 9 34,00 306,00 

358е Средна Технологична дървесина  бл 12 34,00 408,00 

358е Дърва Дърва за горене   бл 27 34,00 918,00 

358е Едра Технологична дървесина  цр 4 34,00 136,00 

358е Средна Технологична дървесина  цр 3 34,00 102,00 

358е Дърва Дърва за горене   цр 10 34,00 340,00 

Общо:       65 34,00 2210,00 

359д Едра 

Трупи за бичене от 18 до 

29 цр 15 34,00 510,00 

359д Средна Технологична дървесина  цр 59 34,00 2006,00 

359д Дребна Технологична дървесина  цр 2 34,00 68,00 

359д Дърва Дърва за горене   цр 97 34,00 3298,00 

Общо:       173 34,00 5882,00 



359и Едра Технологична дървесина  цр 79 34,00 2686,00 

359и Средна Технологична дървесина  цр 16 34,00 544,00 

359и Дърва Дърва за горене   цр 141 34,00 4794,00 

Общо:       236 34,00 8024,00 

Общо: ОБЩО ЗА ТОВАРЕНЕ, 

РАЗТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ 

НА ДЪРВЕСИНА 

  474 34,00 16116,00 

          

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 1     26852,90 

 

 

 

 

 

Изготвил ……………                             Кмет на Община Лозница: ………….. 

  /Абдуллах Ахмед/                                                                                      / Севгин Шукри/ 

 


