
 
 

О П „С Т Р А Н И Ч Н И  Д Е Й Н О С Т И”  
гр.Стражица,ул.„Белянка”№3, тел: 06161/35-07, факс 06161/35-07 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ЗАПОВЕД 

№ 16/18.06.2020 г. 
 

 На основание чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите, чл.55, ал.2 и 3 от Наредба за условията 
и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горски територии-държавна и общинска 
собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти и както и във връзка със 
Заповед № 836/23.06.2016 г. на Кмета на Община Стражица и с Решение № 87 , Протокол  № 7 
от 30.04.2020 г. на Общински съвет гр. Стражица 

НАРЕЖДАМ: 
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по категории и сортименти с начални цени без ДДС, с размер на гаранциите за участие и размер 
на стъпка за наддавене, както следва: 

№ на 
обект 

Отдел, 
подотдел 

Категория 
дървесина 

вид на 
сортимента 

Дървесен 
вид 

Мярка 
куб.м           

Коли-
чество 

Цена 
лв.без 
ДДС 

Стойност 
лв.без 
ДДС  

Гаранция 
за участие 
лв.безДДС  

Размер на 
стъпка за 
наддаване 
лв.безДДС 

            

1 113-е 
едра стр. д-
на игл чб пл.куб.м 3 40.00 120.00 500,37 

 
193,00 

  144-з II клас                

  155-е 
средна стр. 
д-на игл чб пл.куб.м 5 25.00 125.00   

 

   160-ф III клас                

   167-з,н,п 
дребна стр. 
д-на игл чб пл.куб.м 12 8.00 96.00   

 

  

едра стр. д-
на  
ІІ клас шир. ак, срлп пл.куб.м 3 30.00 90.00  

 

  

средна стр. 
д-на 
ІІІ клас шир. ак, срлп пл.куб.м 6 12.00 72.00  

 

  
дребна стр. 
д-на шир. ак, срлп пл.куб.м 7 8.00 56.00  

 

    дърва игл чб пр.куб.м 213 8.00 1704.00    
    дърва тв.шир. цр,бл,др.ш. пр.куб.м 527 23.00 12121.00    
  дърва меки шир. срлп,ак пр.куб.м 153 15.00 2295.00   

2 46-л 
едра стр. д-
на игл чб пл.куб.м 8 40.00 320.00 161,37 

 
106,60 

  80-б,х II клас                

    
средна стр. 
д-на игл чб пл.куб.м 32 25.00 800.00   

 

    III клас                

    
дребна стр. 
д-на игл чб пл.куб.м 24 8.00 192.00   

 

    дърва ак ак пр.куб.м 45 15.00 675.00    
    дърва игл чб пр.куб.м 424 8.00 3392.00    

3 145-л,о 
едра стр. д-
на шир. срлп пл.куб.м 8 30.00 240.00 489,33 

 
170,73 

   II клас                



   
средна стр. 
д-на шир. срлп пл.куб.м 8 20.00 160.00   

 

   III клас                

   
дребна стр. 
д-на шир. срлп пл.куб.м 12 8.00 96.00   

 

    дърва меки шир. срлп пр.куб.м 280 15.00 4200.00    
    дърва тв.шир. цр,пяс пр.куб.м 505 23.00 11615.00    

4 145-б 
едра стр. д-
на шир. срлп пл.куб.м 3 30.00 90.00 237,12 

 
97,6 

 87-и II клас               

  
средна стр. 
д-на шир. срлп пл.куб.м 3 20.00 60.00  

 

  III клас               

  
дребна стр. 
д-на шир. срлп пл.куб.м 2 8.00 16.00  

 

  дърва меки шир. срлп пр.куб.м 29 15.00 435.00   

  

едра стр. д-
на 
ІІ клас игл чб пл.куб.м 9 40.00 360.00  

 

  

средна стр. 
д-на 
ІІІ клас игл чб пл.куб.м 19 25.00 475.00  

 

  
дребна стр. 
д-на игл чб пл.куб.м 14 8.00 112.00  

 

  дърва игл чб пр.куб.м 231 8.00 1848.00   
  дърва тв.шир. чдб пр.куб.м 196 23.00 4508.00   

 
           2.Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни. При разлики между 
действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в настоящата 
документация, заплащането ще се извършва по достигнатите единични цени по категории и 
сортименти.            
            3. Определям гаранции за участие и изпълнение в размер на 3% от стойността на обекта 
без ДДС, внесена по сметка  на Община Стражица– BG59 STSA 93003301503056,  BIC: 
STSABGSF, Банка ДСК ЕАД  гр. Стражица. Задържането и освобождаването на гаранциите се 
извършва съгласно клаузите на договора. 
            4. Срок за изпълнение на договора – 20.12.2021 г. 
            5. Изисквания към кандидатите - до участие в търга се допуска кандидат – търговец по 
смисъла на Търговския закон, който: 

а) 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; 

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 
в) не е в производство по ликвидация; 
г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ 

с директора на ОП „Странични дейности” гр. Стражица; 
д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 
ж)няма парични задължения към държавата и към Община Стражица, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 
з) е регистриран в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност  

                   и) има минималният брой собствена техника, осигуряваща извършване на ползването 
на дървесина от съответния обект, съгласно изискванията посочени в „Други тръжни условия” 
от документацията; 

       й) представи всички изискуеми документи съгласно документацията. 
            6. Дървесината  може да се оглежда от публикуването на заповедта до 06.07.2020 г. в 
присъствието на служител от отдел „Общински гори” при ОП „Странични дейности” гр. 
Стражица и след представяне на документ за закупена тръжна документация за обекта.  
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