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Община Брезник на основание Заповед №690 от 21.09.2018 год. обявява 

Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска 

собственост,  на основание  чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 

от  НУРВИДГТДОСПДНГП, собственост на община Брезник чрез таен търг, както 

следва: 

1. Възлагане на добива на дървесина (сеч, разкройване на сортименти, извоз до 

временен склад и рампиране) в Обект № 40, подотдел 40-з; 40–и, землище на с. 

Завала, общ. Брезник. 

2. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪГА – 12.10.2018г. от 

10.00 ч. в заседателната зала на Община Брезник.  

3. Повторен търг:26.10.2018 год. от 14.00 ч. в заседателната зала на Общината. 

4.КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – „най-ниска предложена цена”.  

5. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  В ТЪРГА / 5%/- 514.50лв. 

6. Определя разпределянето на добитата дървесината да бъде извършено за 

отопление на кметствата в Община Брезник, както и съгласно списъци, изготвени от 

кметовете по населени места, със вписани три имена по подадено заявление, с 

постоянен адрес в Община Брезник.  

Документите за участие се закупуват на касата на Община Брезник от 08.00часа 

на 08.10.2018г до 16.00 часа на 10.10.2018г. включително и подават в дирекция ОСПО 

и ХД. Документите за участие в повторният търг от 08.00часа на 22.10.2018 год до 

16.00 часа на 24.10.2018 год. включително.  

До участие се допускат кандидатите (еднолични търговци и търговски 

дружества), внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания: 

1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по 

чл. 241 от Закона за горите за дейността „добив на дървесина”; 

Заедно със документите за участие се подават и писмени ценови предложения. 

Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за 

участие в запечатан непрозрачен плик лично или чрез упълномощен представител. 

Върху плика се отбелязва участника в търга и предмета на търга. В него се поставят: 

1.Условия за участие в процедурата; 2.Списък на документите, съдържащи се в 

офертата – Приложение № 1; 3.Сведения за кандидата – Приложение № 2; 4.Ценова 

оферта – Приложение № 3; 5.Декларация за участие на подизпълнители – Приложение 

№ 4; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а” – „ж” от 

НУРВИДГТДОСПДНГП – Приложение № 5; 7.Декларация за запознаване с условията 

на конкурса – Приложение № 6; 8.Проект на договор. 
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