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З А П О В Е Д 
 

№ РД -09-1163/14.09.2015 г., гр.Пловдив 
 
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите; чл. 123, ал. 2 и ал. 11 от 
Наредбата за реда за управление на горските територии - общинска собственост на Община 
„Марица“, както и във връзка с изпълнението на Решение № 266, взето с протокол № 9 от 
31.08.2015 г. на Общински съвет “Марица” –  област Пловдив за продажба на недвижими 
вещи (тополи) - частна общинска собственост 

 
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 
 І. Откривам процедура по реда и условията на Глава шеста „Продажба на дървесина и 

недървесни горски продукти“, Раздел І „Продажба на дървесина“ от Наредбата за реда за 
управление на горските територии - общинска собственост на Община „Марица“ за: 

І.1. Извършване на 100 % гола сеч на тополово насаждение и предварителна продажба 
на добитото количество дървен материал от  маркираните през 2015 г. в стоящо положение 
и сортиментирани със сортиментни ведомости от 04.08.2015 г. за изчисляване на обема и 
категориите на маркираната дървесина в плътни куб. м. 1563 /хиляда петстотин шестдесет и 
три/ броя тополи, от които: 

- 1021 /хиляда двадесет и една/ броя тополи с общо прогнозно количество от 1359.14 
/хиляда триста петдесет и девет куб.м. и четиринадесет куб. см./, попадащи в обект: отдел 
158, подотдел 158, част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка;  част от „с“ с обща 
площ на частта от 10.000 дка;  част от „л“ с обща площ на частта от 10.000 дка или обща 
площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част от „и“  с обща площ на частта 
от 10.000 дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от поземлен имот  № 
47086.22.206, с обща площ на поземления имот от 553,667 дка, с трайно предназначение на 
територията „Горска”, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, 
адрес на поземления имот: с. Маноле, местност «Гьопса герен» по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София  

и  
- 542 /петстотин четиридесет и два/ броя тополи с общо прогнозно количество от 858.43 

/осемстотин петдесет и осем куб.м. и четиридесет и три куб. см./, попадащи в обект: отдел 
160, подотдел 160, част от „з“ с обща площ на частта от 10.000 дка;  част от „е“ с обща 
площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 20.000 дка, представляващи част 
с обща площ от 20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2, с обща площ на поземления 
имот от 556,327 дка, с трайно предназначение на територията „Горска”, начин на трайно 
ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, адрес на поземления имот: с. Маноле, 
местност «Мерич орман» по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, 
Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК – София, при следните условия: 

І.1.1. Предварителната продажба на добитото количество дървен материал от 
маркираните през 2015 г в стоящо положение и сортиментирани със сортиментни 

http://www.maritsa.bg/


ведомости от 04.08.2015 г. за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина 
в плътни куб. м. тополи по т. І.1 с общо прогнозно количество лежаща маса в куб. м. 
2217.57 пл. м3 се извършва чрез публичен търг с явно наддаване, с начална тръжна цена в  
размер на 71793.77 лева без ДДС  /седемдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и три 
лева и седемдесет и седем стотинки без ДДС/, като по силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, 
ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху добавената стойност, в т.ч.: 

 

Обект  /Отдел/Подотдел/Сортимент   Дървесен 
вид 

Количество 

Цена за 
продажба 

Обща 
стойност   

на корен  без ДДС       

без ДДС   /к. 3 по к. 
4/ 

куб.м. лв./куб.м. лв. 
к.1 к.2 к.3 к.4 к.5 

Обект: -отдел 158, подотдел 158, част от „е“ ;  част от „с“;  
част от „л“ с обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, 

подотдел 159, част от „и“  с обща площ на частта от 10.000 
дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от 

поземлен имот  № 47086.22.206 и  отдел 160, подотдел 160, част 
от „з“ и част от „е“ с обща площ на частите от 20.000 дка, 

представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен 
имот № 47086.65.2  

  2217.57 32.37497 71793.77 

Обект: -отдел 158, подотдел 158, част от „е“ ;  част от „с“;  
част от „л“ с обща площ на частите от 30.000 дка и отдел 159, 

подотдел 159, част от „и“  с обща площ на частта от 10.000 
дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от 

поземлен имот  № 47086.22.206 

  1359.14 32.22189 43794.06 

Подотдел -158, част „е”     285.47 30.68394 8759.35 

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   285.47 30.68394 8759.35 

Едра   169.24 37.60532 6364.32 
Трупи от 30 до 49 см И-214 84.80 40.1 3400.48 
Трупи от 18 до 29 см И-214 84.44 35.1 2963.84 

Средна    19.42 27.17775 527.79 
Трупи от 15 до 17 см И-214 8.07 30.1 242.91 
Технологична дървесина И-214 11.35 25.1 284.89 

Дребна   16.63 25.10 417.41 
Технологична дървесина И-214 16.63 25.1 417.41 

Дърва   80.18 18.08202 1449.82 
ОЗМ И-214 29.86 37.6 1122.74 
Дърва за огрев И-214 50.32 6.5 327.08 

Общо за подотдел – 158, част „е”     285.47 30.68394 8759.35 

Подотдел -158, част „с”     234.79 31.47845 7390.83 

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   234.79 31.47845 7390.83 

Едра   143.35 37.86038 5427.29 
Трупи от 30 до 49 см И-214 79.14 40.1 3173.51 
Трупи от 18 до 29 см И-214 64.21 35.1 2253.77 

Средна    15.9 27.21635 432.74 
Трупи от 15 до 17 см И-214 6.73 30.1 202.57 



Технологична дървесина И-214 9.17 25.1 230.17 
Дребна   13.6 25.10 341.36 

Технологична дървесина И-214 13.6 25.1 341.36 
Дърва   61.94 19.20310 1189.44 

ОЗМ И-214 25.3 37.6 951.28 
Дърва за огрев И-214 36.64 6.5 238.16 

Общо за подотдел – 158, част „с”     234.79 31.47845 7390.83 

Подотдел -158, част „л”     403.68 33.16177 13386.74 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   403.68 33.16177 13386.74 

Едра   265.25 38.12658 10113.08 
Трупи от 30 до 49 см И-214 160.56 40.1 6438.46 
Трупи от 18 до 29 см И-214 104.69 35.1 3674.62 

Средна    21.21 27.72140 587.97 
Трупи от 15 до 17 см И-214 11.12 30.1 334.71 
Технологична дървесина И-214 10.09 25.1 253.26 

Дребна   25.16 25.10 631.52 
Технологична дървесина И-214 25.16 25.1 631.52 

Дърва   92.06 22.31350 2054.18 
ОЗМ И-214 46.81 37.6 1760.06 
Дърва за огрев И-214 45.25 6.5 294.13 

Общо за подотдел – 158, част „л”     403.68 33.16177 13386.74 

Подотдел -159, част „и”     435.2 32.75998 14257.14 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   435.2 32.75998 14257.14 

Едра   280.72 37.91188 10642.62 
Трупи от 30 до 49 см И-214 157.87 40.1 6330.59 
Трупи от 18 до 29 см И-214 122.85 35.1 4312.04 

Средна    26.13 27.75595 725.26 
Трупи от 15 до 17 см И-214 13.88 30.1 417.79 
Технологична дървесина И-214 12.25 25.1 307.48 

Дребна   27.65 25.10 694.02 
Технологична дървесина И-214 27.65 25.1 694.02 

Дърва   100.7 21.79984 2195.24 
ОЗМ И-214 49.54 37.6 1862.70 
Дърва за огрев И-214 51.16 6.5 332.54 

Общо за подотдел – 159, част „и”     435.2 32.75998 14257.14 

Обект: -отдел 160, подотдел 160, част от „з“ и част от „е“ с 
обща площ на частите от 20.000 дка, представляващи част с 

обща площ от 20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2  
  858.43 32.61735 27999.71 

Подотдел -160, част „з”     316.46 32.81321 10384.07 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   316.46 32.81321 10384.07 

Едра   205.8 39.00015 8026.23 
Трупи от 30 до 49 см И-214 160.53 40.1 6437.25 
Трупи от 18 до 29 см И-214 45.27 35.1 1588.98 



Средна    7.7 27.52857 211.97 
Трупи от 15 до 17 см И-214 3.74 30.1 112.57 
Технологична дървесина И-214 3.96 25.1 99.40 

Дребна   18.66 25.10 468.37 
Технологична дървесина И-214 18.66 25.1 468.37 

Дърва   84.3 19.89919 1677.50 
ОЗМ И-214 36.32 37.6 1365.63 
Дърва за огрев И-214 47.98 6.5 311.87 

Общо за подотдел – 160, част „з”     316.46 32.81321 10384.07 

Подотдел -160, част „е”     541.97 32.50298 17615.64 
МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ   541.97 32.50298 17615.64 

Едра   347.42 38.31585 13311.69 
Трупи от 30 до 49 см И-214 223.45 40.1 8960.35 
Трупи от 18 до 29 см И-214 123.97 35.1 4351.35 

Средна    24.26 27.61031 669.83 
Трупи от 15 до 17 см И-214 12.18 30.1 366.62 
Технологична дървесина И-214 12.08 25.1 303.21 

Дребна   33.36 25.10 837.34 
Технологична дървесина И-214 33.36 25.1 837.34 

Дърва   136.93 20.42493 2796.79 
ОЗМ И-214 61.31 37.6 2305.26 
Дърва за огрев И-214 75.62 6.5 491.53 

Общо за подотдел – 160, част „е”     541.97 32.50298 17615.64 

 
Извършването на сечта е за сметка на купувача; разноските по сделката, 

включително всички данъци и такси се дължат от купувача. Достигнатата цена за всеки 
сортимент от даденото насаждение се определя пропорционално на съотношението между 
достигнатата и началната тръжна цена за обекта. По силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, 
ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху добавената стойност.  

Посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни. Ако цената на реално 
добитото количество дървесина от съответното насаждение е по-голяма от договорената се 
изготвя констативен протокол, установяващ разликите, които се доплащат от купувача по 
достигнатите единични цени на корен (без ДДС) за един куб. м. съгласно Решение № 266, 
взето с протокол № 9 от 31.08.2015 г. на Общински съвет “Марица” –  област Пловдив.  По 
силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък 
върху добавената стойност.  

І.1.2.  Условия за участие:  
1. До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят на изискванията на чл.58, 

ал.1, т.3 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. Изискванията на чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата се отнасят за управителите и 
членове на управителните органи на кандидата. Когато кандидат в търга е обединение, 
което не е юридическо лице, документите по чл.58, ал. 1 се представят за всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението. Когато кандидат в търга е чуждестранно 
физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по чл.58, ал. 1, които 
са на чужд език, се представят в официално заверен превод. Ако кандидатът е обединение, 



документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението. 

2. В процедурата за продажба на стояща дървесина на корен могат да участват 
търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение 
за регистрация за съответната дейност. 

3. Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към 
държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако 
компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията. 

І.1.3. Размер на гаранцията за участие в търга е в размер на 3 % от общата начална 
тръжна цена без ДДС на дървесината  или 2153,81 лева /две хиляди сто петдесет и три лева 
и осемдесет и една стотинки /. Заплаща се след закупуване на тръжна документация и е 
вносима по банков път по сметка на Община „Марица”: IBAN: BG93CREX92603315816100; 
BIC:CREXBGSF , „ТОКУДА БАНК ” АД–КЛОН ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 29.09.2015 г., 
а при повторен търг до 16:00 часа на 06.10.2015 г. Плащанията да се извършват в български 
лева. 

І.1.4. Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на добита дървесина е в размер 
на 5% /пет процента/ от достигнатата цена без ДДС и следва да бъде представена преди 
подписване на договора за покупко-продажба.  

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 
1. парична сума, внесена по сметка на Общината. Плащанията да се извършват в 

български лева; 
2. банкова гаранция, учредена в полза на Общината. 
В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, 

че тя се освобождава след изрично писмено известие от Общината. 
Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
І.1.5. Стъпката за наддаване е в размер 5 % от общата начална тръжна цена на 

дървесината  или 3589,69 лева без ДДС. 
І.1.6.  Условия за плащане на цената: Спечелилия търга участник е длъжен да заплати в 

седемдневен срок след влизане в сила на заповедта за спечелил търга предложената от него 
левова стойност на обекта по: IBAN сметка BG09CREX92608415816100, код за вид 
плащане   44 40 00, BIC код на ТОКУДА БАНК АД – ОФИС ПЛОВДИВ - CREXBGSF / за 
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция/. Плащанията да се извършват в 
български лева. 

Въз основа на влязлата в сила заповед за обявяване на спечелилия търга участник и след 
заплащане на цената, удостоверено с представяне на съответни документи,  се сключва 
договор за продажбата на прогнозни количества дървесина на корен от Обект: отдел 158, 
подотдел 158, част от „е“ с обща площ на частта от 10.000 дка;  част от „с“ с обща площ на 
частта от 10.000 дка;  част от „л“ с обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на 
частите от 30.000 дка и отдел 159, подотдел 159, част от „и“  с обща площ на частта от 
10.000 дка, представляващи част с обща площ от 40.000 дка от поземлен имот  № 
47086.22.206, с обща площ на поземления имот от 553,667 дка, с трайно предназначение на 
територията „Горска”, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, 
адрес на поземления имот: с. Маноле, местност «Гьопса герен» по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със 
Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София и Обект: 
отдел 160, подотдел 160, част от „з“ с обща площ на частта от 10.000 дка;  част от „е“ с 
обща площ на частта от 10.000 дка или обща площ на частите от 20.000 дка, 
представляващи част с обща площ от 20.000 дка от поземлен имот № 47086.65.2, с обща 
площ на поземления имот от 556,327 дка, с трайно предназначение на територията 
„Горска”, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, адрес на 
поземления имот: с. Маноле, местност «Мерич орман» по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със 



Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, предмет 
на търга. 

ІІ.   Вид на търга : явен. 
ІІІ.   Утвърждавам изготвените тръжни книжа. 
ІV.  Тръжна документация: Получава се в Дирекция „Общинска собственост“, стая № 

303 в административната сграда  на Община „Марица”, след заплащане до 16:00 часа на 
29.09.2015 г., а при повторен търг до 16:00 часа на 06.10.2015 г. в касата на Община 
„Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А, 
срещу цена за един комплект тръжна документация – 100 лв. /без ДДС/.  

V. Оглед на обекта: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа 
на 29.09.2015 г., а при повторен търг до 16:00 часа на 06.10.2015 г., след представяне на 
платежен документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на 
Кметство с. Маноле. Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. 

VІ. Заявления за участие: подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на 
Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А до 16:00 часа на 29.09.2015 г., а при 
повторен търг до 16:00 часа на 06.10.2015 г. 

При участието си в търга, кандидатите да представят и необходимите документи, че 
нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Общината по постоянен адрес 
на физическото лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице. За 
издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок. 

VІІ.  Дата, място и час на провеждане: Търгът ще се проведе в сградата на Община 
“Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив със задължително присъствие на 
кандидатите или упълномощени от тях лица от 10:30 часа на 30.09.2015 г., а при повторен 
търг от 10:30 часа на 07.10.2015 г. 

VІІІ. Срокът за: получаване на позволителното за сеч от страна на купувача за всяко 
едно насаждение от обекта е 14-дни от датата на сключване на договора за продажба;  за 
извършване на сечта е съгласно издаденото позволително за сеч; за извоза на дървесина е 
14-дни след крайния срок за извършване на сечта. 

ІХ. Крайния срок на действие на договора за продажбата на прогнозни количества 
дървесина на корен е след извоза на дървесина. 

Х. Допълнителни изисквания към кандидатите: 
Х.1. Всеки от кандидатите трябва да разполага със следните собствени, наети или друга 

форма на официален ангажимент технически средства и наети лица за срока на договора, 
както следва: 

Х.1.1. Необходим минимален брой моторни триони съгласно техническите им 
характеристики за усвояване на дървесната маса от насажденията от обекта: 2 бр. БМТ. 

Х.1.2. Необходим минимален брой работници, правоспособни да работят с моторни 
триони, за усвояване на дървесната маса от насажденията от обекта: 2 бр. работници 

Х.1.3. Необходим минимален брой единици техника за осъществяване на извоза: - 
Трактор - специализиран или приспособен за извършване на съответните дейности - 1 бр. 

Х.1.4. Необходим минимален брой единици техника за осъществяване на транспорт на 
дървесината: - Камиони - специализирани за извършване на транспорт на дървесината - 2 
бр. 

Х.1.5. Всеки от кандидатите трябва да притежава собствен, ползван от него или нает 
обект за съхранение и/или преработка на дървесина на територията на Община „Марица“, 
за който разполага със съответните документи посочени в тръжната документация. 

ХІ. Определям лица за контакт: 
ХІ.1. Костадин Гагов - лицензирания лесовъд на Община „Марица“, тел: 0877/111337 и 

0884/833262;  
ХІ.2. Таня Стайковска на длъжност ст. експерт „Общинска собственост”, Община 

„Марица”, тел. 032/907 835. 
ХІІ. За повече информация – Община „Марица” – област Пловдив на адрес: гр. 

Пловдив, бул. „Марица” № 57 А; e-mail:obshtina@maritsa.org; web: www.maritsa.bg 

http://www.maritsa.bg/


Заповедта  да се сведе до знанието на заинтересованите лица .  
Препис от заповедта да се  връчи на Дирекция „Общинска собственост” за организация 

и контрол по провеждането на търга. 
Заповедта подлежи на обжалване по реда Административно процесуалния кодекс: по 

административен ред пред областния управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от 
публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от 
публикуването.    

 
 
 
ДИМИТЪР ИВАНОВ 
Кмет на Община „Марица” 
 
 
 
Съгласувал: 
Надя Герева 
Директор на дирекция 
“Финансово-счетоводна дейност” 
 
 
 
Съгласувал:  
Десислава Клинканова,  
Директор на дирекция 
 „Общинска собственост” 
 
 
 
Съгласувал: 
Велислава Колева,  
Ст. юрисконсулт на Община „Марица“ 
 
 
 
Изготвил: 
Таня Стайковска,  
Старши експерт „Общинска собственост“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	З А П О В Е Д
	№ РД -09-1163/14.09.2015 г., гр.Пловдив
	Заповедта  да се сведе до знанието на заинтересованите лица .
	Препис от заповедта да се  връчи на Дирекция „Общинска собственост” за организация и контрол по провеждането на търга.
	Заповедта подлежи на обжалване по реда Административно процесуалния кодекс: по административен ред пред областния управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публи...

