
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр.ЛОЗНИЦА , ОБЛАСТ РАЗГРАД 

                               

З А П О В Е Д  

 № 112 

гр. Лозница, 09 Март 2022 г. 

 

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 23, ал.1, т.1 

и ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –

държавна и общинска собственост и  за ползването на дървесина и недървесни 

продукти, и протокол  от 09.03.2022 г. от заседание на комисията, назначена със 

заповед № 111/09.03.2022г. на Кмета на Община Лозница, за провеждане на открит 

конкурс за 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, в Обект № 1. 

 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 

 

1. Обявявам класираният на първо място и определям за изпълнител за възлагане 

изпълнението 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, в Обект № 1, участник ЛЕС ГРУП” ООД, с ЕИК 116581558, с адрес на 

управление: гр. Разград, гр. Разград, община Разград, област Разград, ул.”Княз Борис” № 

67-Б, представлявано от Катя Жекова Дечкова, при предложена цена в размер на 

26852,90/двадесет и шест  хиляди осемстотин петдесет и два и 0,90/ лева без ДДС, срок на 

изпълнение - за сеч до 31.12.2022г.,  за извоз- 31.12.2022г. и за товарене, разтоварване и 

транспортиране на количествата дървесина - 31.12.2022г., и срок на валидност на офертата 

– 90(деветдесет) календарни дни, считано от датата на отваряне на офертата на участника 

2. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от 

съобщаването на заинтересованите лица чрез Кмета на Община Лозница пред 

Административен съд Разград.  

3. В 5-дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед, определеният за 

изпълнител участник следва да представи на на Община Лозница, документите по чл. 35, 

ал. 5 от Наредбата, а именно: 

3.1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и 

кадрова обезпеченост, които е декларирал: 

 Копия на документи за доказващи наличие на 3 броя моторни триони съгласно 

техническите им характеристики за усвояване на дървесната маса от 

насажденията от обекта. 

 Копия на документи за наличие на 1 брой специализирана техника за извличане 

на материали от сечище. 

 Копия на документи за наличие на кран  и автомобил за транспортиране на 

дървесина или автомобил за транспортиране на дървесина оборудван с кран или 

специализирана техника за товарене, транспортиране и разтоварване. 

 Копия на актуална справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 4 от КТ, издадено 

по ТД НАП на служителите и работниците на участника, със съдържание на 

трудовото правоотношение отговарящо за извършване на дейността в ДГТ.  

 Копия на трудовите договори на тези работници, които съответстват на заетите 

работници за съответната техника, с  приложени заверени копия от: 



 2 

  Копия на свидетелства за придобита правоспособност за работа с „преносима и 

стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 

4, т. 5 от ЗРКЗГТ във вр. с чл. 230, ал. 3 от ЗГ; 

  Копия на свидетелства за придобита правоспособност за управление на 

„специализирана и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или 

Твк-Г, в зависимост от вида на техниката, представена от участника, за извоз и 

рампиране, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на 

работниците, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във вр. с чл. 230, ал. 3 от ЗГ. 

3.2. Номер на документ за внесената гаранция за участие, която служи за пълно 

изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение и същата следва да се 

трансформира в гаранция за изпълнение на договора. 

3.3. Свидетелство за съдимост на физическото лице, което представлява участника, 

съгласно Търговския закон /валидно 6 месеца от датата на издаване/ 

3.4.Удостоверение от НАП за липса на парични задължения към държавата и 

осигурителните фондове (удостоверението следва да носи дата на издаване или презаверка 

не по-ранна от един месец, считано от датата на крайния срок на депозиране на 

документите за участие). 

3.5. Документ, че изпълнителя няма непогасени задължения към Община Лозница 

(документът следва да носи дата на издаване или презаверка не по-ранна от един месец, 

считано от датата на крайния срок на депозиране на документите за участие). 

4.Класираният на първо място по т.1 от настоящата заповед е длъжен да сключи 

договор за извършване на дейностите с Община Лозница, в 14-дневен срок от  издаването 

на настоящата заповед. 

5. На основание чл.35, ал.8 във връзка с чл. 23, ал. 6 от Наредбата комисията, 

определена с моя № 111/09.03.2022г., да провери редовността и съответствието на 

представените документи по чл.35, ал. 5 от Наредбата, и да изготви протокол. Протоколът 

да ми се предостави за утвърждаване в 3-дневен срок и да се публикува на интернет 

страницата на Община Лозница. 

6. Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител,  който:  

6.1. в установения срок не представи документите по т.3 от настоящата заповед 

или представените документи не отговарят на условията за провеждане на процедурата;  

6.2. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган 

6.3. има парични задължения към Община Лозница, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен  орган. 

7. При неявяване или отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи 

договор в срока по т. 4, от настоящата заповед, непредставяне на документите по т.3 или 

недоказване с тях на декларираните обстоятелства със заповед , органът издал заповедта за 

определяне на резултатите от класирането прекратява конкурса. 

8. Копие от настоящата заповед да се постави на мястото за обяви в 

административната сграда на Община Лозница и да се съобщи на всички заинтересовани 

страни по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс.  

9. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Лозница 

на адрес: https://loznitsa.bg. 

  

 

 
  СЕВГИН ШУКРИ 

  Кмет на Община Лозница 

 


