
О  Б  Щ  И  Н  А     К У Б Р А Т 

 
 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 23 

 

гр. Кубрат 11.06.2014 год.  

 

 

 

 

На основание чл.114, ал.1 от Закона за горите, и чл.12, ал.1, чл.15, ал.3 и 

ал.4 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.  

 

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

 

1. Откривам процедура открит конкурс за възлагане на дейности - 

транспортиране и разтоварване на дървесина, както и подвоз на 

дървесина от обект №1, включващ всички временни складове на цялата 

територия на ОГФ, стопанисван и управляван от „Кубратска гора“ ЕООД 

гр.Кубрат, както следва: 

 

Обект 

№ Мярка Количество 

Единична цена/ЛЕВА 
Стойност 

лева 

без ДДС 

Транспорт и  

разтоварване Подвоз 

1 пр.м3 

7800 6   46800 

7800   2,5 19500 

ОБЩО пр.м3 15600     66300 

 

Забележка : 

  Подвоз -  транспортиране и претоварване на дървесина от временен 

склад на „Кубратска гора“ ЕООД  до ТИР станция. 

 Транспорт - транспортиране и разтоварване на дървесина от временен 

склад на „Кубратска гора“ ЕООД  до адреси на краен потребител на цялата 

територия на Община Кубрат, както и до адреси на краен потребител извън 

територията на Община Кубрат отстоящи до 50 км. от общински център гр. 

Кубрат. 

Количеството дървесина посочено в документацията е прогнозно.Със 

сключване на договора изпълнителят се задължава да разтоварва и 



транспортира на клиенти цялото заявено от „Кубратска гора“ ЕООД  

количество дървесина, предмет на договора – по- голямо или по – малко от 

прогнозното количество дървесина, при условията на договора.  

При разлика в количествата между действително транспортираната 

дървесина и посочената в настоящата документация, заплащането ще се 

извършва по предложената от участника единична цена, за един пл.м.куб, 

пр.м.куб и тон дървесина отразена в договора за изпълнение. 

1.1.Вид на процедурата – открит конкурс.  

1.2. Размер на гаранцията за участие е 5% от стойността на обекта, 

съгласно чл. 29, ал. 2 от Наредбата – 3315 лева /три хиляди триста и петнадесет  

лева/ за обект №1 под формата на парична сума, внесена по сметката на 

„Кубратска гора“ ЕООД:  

IBAN: BG44UNCR76301076849507  и  BIC  UNCRBGSF  при  УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК АД - клон Русе или в касата на „Кубратска гора“ ЕООД. 

2. Срок за изпълнение на дейностите, посочени в т.1, е 31.12.2014 г. 

3. До участие в процедурата се допускат кандидати  юридически лица и 

еднолични търговци, които отговарят на условията на чл.18, ал.1, т.3а - т.3ж 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, като всеки кандидат трябва да:  

3.1.Не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

3.2. Не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по 

несъстоятелност; 

3.3. Не е в производство по ликвидация; 

3.4.Не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси (ЗПУКИ) с Управителя на  „Кубратска гора” ЕООД гр.Кубрат;  

3.5. Не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

3.6. Не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

3.7. Няма парични задължения към държавата и към Община Кубрат, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

     4. Кандидатите следва да разполагат с техника, подходяща за извършване 

на дейностите. 

  4.1. Минимум един  товарен автомобил 

  5.Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три / % от 

достигнатата стойност на обекта, съгласно чл.29, ал.3 от Наредбата. Гаранцията 

за изпълнение се представя в една от следните форми : 

 5.1. Парична сума, внесена по сметка на  „Кубратска гора“ ЕООД:  

IBAN: BG44UNCR76301076849507  и  BIC  UNCRBGSF  при  

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД - клон Русе или в касата на „Кубратска гора“ 

ЕООД. 

5.2. Банкова гаранция, учредена в полза на „Кубратска гора“ ЕООД. 

6. Срок на валидност на офертите – 90 /деветдесет/ календарни дни, 

считано от датата на отваряне на офертите на кандидатите. 

7. Определям критерий за класиране на офертите : „най – ниска цена”. 



8. Кандидатите за участие в конкурса  могат да подават оферти за всеки  

един обект посочен в т.1 , по отделно. 

        9. Получаване на документацията за участие в открития конкурс : 

документацията се закупува от деловодството на на „Кубратска гора“ ЕООД, 

от 10.00 часа на 12.06.2014г. до 16:00 часа на 23.06.2014 г. срещу  30.00 

/тридесет/лева без ДДС, вносими  в касата или по сметка на „Кубратска гора“ 

ЕООД. 

10. Офертите се подават от кандидатите за участие в открития конкурс в 

срок до 16:00 часа на 23.06.2014 включително в деловодството на „Кубратска 

гора“ ЕООД, срещу документ за закупена документация. 

11. Откритият конкурс ще се проведе на 24.06.2014г. в 10:00 часа в 

административната сграда на „Кубратска гора“ ЕООД. 

12. Определям втора дата на конкурса да се проведе на 30.06.2014г. в 10.00  

часа  в „Кубратска гора“ ЕООД. 

13. Получаване на документация за участие във втора дата на конкурса: 

документацията се закупува от деловодството на„Кубратска гора“ ЕООД и е в 

размер на 30.00 /тридесет/лева, вносими в касата или по сметка на„Кубратска 

гора“ ЕООД в срок до 16:00 часа на 27.06.2014г. включително. 

14. Офертите на кандидатите за втората дата на конкурса се подават в срок 

до 16:00 часа на 27.06.2014г. включително, в деловодството на „Кубратска 

гора“ ЕООД. 

15. С настоящата заповед утвърждавам документация за участие в 

открития конкурс, която съдържа :  

15.1. Копие от настоящата заповед; 

15.2. Условия за изготвяне на офертите и за провеждане на открития 

конкурс, включващи описание на обект, дейности, предмет на възлагане по 

процедурата, срокове за изпълнение, изисквания, на които трябва да отговарят 

кандидатите, документи, които следва да бъдат представени от кандидатите 

при участие в конкурса, показателите за определяне на оценката на офертата, 

основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в 

процедурата, начин на подготовка и оформяне на офертата, провеждане на 

открития конкурс; 

15.3. Административни сведения – по образец; 

15.4. Декларации – по образец; 

15.5. Заявление за участие – по образец; 

15.6. Образец на офертата; 

15.7. Проект на договор. 

16. Настоящата заповед да се публикува най – малко 10 дни преди крайния 

срок за подаване на офертите на интернет страницата на Община Кубрат, както 

и да бъде поставена в същия срок на мястото за обяви в „Кубратска гора“ 

ЕООД. 

17. Документацията за участие в открития конкурс да се публикува на 

електронната страница на Община Кубрат, най – малко 10 дни преди крайния 

срок за подаване на офертите. 

18.Лице за контакти инж. Сергей Николов – гл.лесничей при „Кубратска 

гора“ ЕООД. 



 19. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Сергей Николов 

– гл.лесничей при „Кубратска гора“ ЕООД. 

 

         Препис от настоящата заповед да се връчи по принадлежност за сведение 

и изпълнение. 

 

                                                                         Управител: ..................................... 

                          / инж. Х.Хасанов/ 
 

 


