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З А П О В Е Д 

№ 652 

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 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 112, ал. 1, т. 1, чл.114, ал.1,  чл. 95, ал.1 от Закона 

за горите, във връзка с чл.3, т.1, чл.5, ал.1, т.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.1 и чл.55 от Наредба 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 явен търг за 

продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от кмета на Община Лозница 

Н А Р Е Ж Д А М :  

1.Да се пpoведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна 

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

собственост на Община Лозница,  в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово с 

начална цена на обект № 2 в размер на 16630,00/шестнадесет хиляди шестстотин и тридесет/ лева без 

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

2.Определям стъпка за наддаване за обект № 2 в размер на 166,30/сто шестдесет и шест и 0,30/  

лева, представляваща 1 % от стойността на обекта.  

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

под формата на парична сума,  която се внася по банкова сметка 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 831,50/осемстотин тридесет и 

един и 0,50/ лева.  

4. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 10 /десет/ % от достигнатата 

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

провеждане на търга.  

5.Плащането на продажната цена се извършва по сметка банкова сметка на  Община Лозница 

посочена в условията за провеждане на търга и условията определени в проекто-договора.  

6. Срок за изпълнение: за дейността сеч до 31.12.2022г. и за извоз до 31.12.2022г. 

7.Търгът за обекта се печели от участника, който потвърди последната достигната на търга цена. 

Резултатите от проведения търг да се обявят на мястото за обяви в общинска администрация на Община 

Лозница  и на интернет страницата на Община Лозница  в срок три работни дни от провеждането на 

търга. 

 8. Участниците в търга могат да изтеглят документацията от интернет страницата на Община 

Лозница без заплащане до 16.00 часа до 06.01.2022г. Оглед на обектите може да се извършва всеки 

работен ден от 8.00 до 16.00 часа до 06.01.2022г. включително. 

9. За участие в търга участниците се регистрират всеки работен до 06.01.2022г. от 8.00 до 16.00 

часа  в  деловодството на Община Лозница, гр. Лозница, обл.Разград, ул. „Васил Левски” № 6. 

10. До участие в търга се допуска участник, отговарящ на условията за провеждане на търга. 

11. Допуска се наемането на подизпълнители от спечелилият участник.  

12. Търгът ще се проведе на 07.01.2022г. от 10:30 часа,  в сградата на Община Лозница, находяща 

се на адрес: гр. Лозница, обл.Разград, ул. „Васил Левски” № 6, Заседателна зала. 

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

купувач или от съобщаването на заповедта за определяне на купувач когато е допуснато предварително 

изпълнение. При сключване на договора участникът представя документите съглано условията за 

провеждането на търга. 

14. Протоколът на комисията от проведения търг да ми се представи за одобрение. 

15. Утвърждавам тръжните документи, които съдържат: 
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15.1. Копие от настоящата заповед; 

15.2. Проект на договор; 

15.3. Условия за участие в търга за продажба на стояща дървесина на корен.; 

15.4. Заявление за участие в търга – образец; 

15.5. Декларации-образец; 

15.6. Карнет - опис на маркираните за сеч дървета /по насаждения/; 

15.7.Технологичен план; 

15.8. Сортиментна ведомост. 

16. Настоящата заповед и документацията за участие в търга да се публикуват на интернет 

страницата на Община Лозница най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документи за 

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

заповед да се публикува и в един регионален вестник. 

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 № 652 /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/ 

цена на 1 

м3 /лв.без 

ДДС/ 

Стойност 

/лв.без ДДС/ 

  298 о Едра Трупи за бичене от 18 до 29 чбр 22 45.00 990.00 

  298 о Средна Технологична дървесина  чбр 49 40.00 1960.00 

  298 о Дребна Технологична дървесина  чбр 1 40.00 40.00 

  298 о Дърва Дърва за горене   чбр 20 40.00 800.00 

  Общо:       92 41.20 3790.00 

  298п Едра Трупи за бичене от 18 до 29 чбр 28 45.00 1260.00 

  298п Средна Технологична дървесина  чбр 64 40.00 2560.00 

  298п Дребна Технологична дървесина  чбр 1 40.00 40.00 

2 298п Дърва Дърва за горене   чбр 25 40.00 1000.00 

  Общо:       118 41.19 4860.00 

  354л Едра Трупи за бичене от 18 до 29 чб 4 45.00 180.00 

  354л Средна Технологична дървесина  чб 32 40.00 1280.00 

  354л Дребна Технологична дървесина  чб 1 40.00 40.00 

  354л Дърва Дърва за горене   чб 10 40.00 400.00 

  Общо:       47 40.43 1900.00 

  354м Средна Технологична дървесина  чб 108 40.00 4320.00 

  354м Дребна Технологична дървесина  чб 5 40.00 200.00 

  354м Дърва Дърва за горене   чб 39 40.00 1560.00 

  Общо:       152 40.00 6080.00 

  

Общо за Обект № 2 

    409 40.66 16630.00 

 

 

 

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

  /Абдуллах Ахмед/                                                                                      / Севгин Шукри/ 

 
 


