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ЗАПОВЕД 
№ РД-010 

гр.Алфатар, 03.01.2019 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 и чл.114, ал.1 от Закона за горите, чл.62, 

ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските 

територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти във връзка с чл.5, ал.1, т.1 и ал.3 чл.46, т.1, 49, ал.1, т.1,  от същата наредба, в изпълнение на  

Решение №341 по Протокол № 38/29.06.2018 г. на Общински съвет – Алфатар, заповед № РД-

706/05.12.2018 г. на кмета на общината за откриване на търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен, протокол на комисия, провела търга на 21.12.2018 г. и класирала участниците, на 

основание заповед № РД-721/20.12.2018 г. на кмета на общината 
 

ОБЯВЯВАМ: 
 

1.КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОБЕКТ № 1-2018, както следва: 
 

1.1.Класирам на първо място - ТАРЪМА” ЕООД, с адрес на управление: гр.Дулово, 

ул.Силистренско шосе №18, с ЕИК 203589812, с управител Маргарита Цветанова Вълкова с 

потвърдена най-висока тръжна цена в размер на 34 121,00 (тридесет и четири хиляди сто двадесет и 

един) лева без ДДС. 
 

1.2.Класирам на второ място „ДАРИ-ЛЕС 2010” ООД с адрес на управление: гр.Силистра, 

ул.Хан Омуртаг №16,вх.Б, ет.6, ап.16, с ЕИК 201121302, с управител Георги Драганов Георгиев с 

потвърдена тръжна цена в размер 33 493,00 (тридесет и три хиляди четиристотин деветдесет и три) 

лева без ДДС. 
 

2.ОБЯВЯВАМ „ТАРЪМА” ЕООД с потвърдена най-висока тръжна цена в размер 

на  34 121,00 (тридесет и четири хиляди сто двадесет и един ) лева без ДДС за купувач на 

прогнозно количество дървесина на корен от обект № 1-2018 на Община Алфатар, 

както следва: 
 

№ 

по 

ред 

Отдел 

под-

отдел 

Землище 
Имот № по 

КККР 

Местност 

Акт за 

общинска 

собственост 

№/дата 

Категория дървесина 
ВСИЧКО 

плътен 

куб.м 

дървесен 

вид 
 

Едра 

пл.м3 

Средна 

пл.м3 

Дребна 

пл.м3 

 

Дърва 

пл.м3 

1 180-и Алфатар 00415.186.6 

Дядо 

Марков 

блок 

554/13.06. 

2018 0.00 15.00 1.00 48.00 64.00 цер, габър, 

клен 

2 187-ш 

Алфатар 
00415.161.54 

Чолаков 

чеир 

555/ 13.06. 

2018 
2.00 16.00 3.00 40.00 61.00 

акация 

3 191-о 

Алфатар 
00415.159.131 

Чолаков 

чеир 

556/13.06. 

2018 
5.00 33.00 5.00 75.00 118.00 

акация 

4 404-о Цар Асен 78063.30.144 Кокарджа 

201/13.06. 

2018 17.00 17.00 2.00 74.00 110 

цер, 

акация 

габър  

5 
212-л 

Васил 

Левски 10210.301.321 Гора 

73/13.06. 

2018 
14.00 8.00 0.00 65.00 87.00 

цер 

ВСИЧКО  38.00 89.00 11.00 302.00 440.00   

 

3.В срок до три дни, след влизане в сила на настоящата заповед, определеният  

купувачът по т.2 от заповедта следва да извърши авансово плащане за закупуване на  стояща 

дървесина на корен от обект №1-2018 на община Алфатар в размер на 34 121,00 (тридесет и 

четири хиляди сто двадесет и един) лева без ДДС и 40 945,20 (четиридесет хиляди деветстотин 

четиридесет и пет лева и 20ст.) лева с ДДС.  
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Плащането трябва да се извърши по банковата сметка на община Алфатар: 

BG69FINV91508416653673, BIC FINVBGSF  

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, клон Дулово, вид плащане – 444000. 

Основание: Закупуване на стояща дървесина на корен от обект №1-2018. 
 

4. В срок до три дни, след влизане в сила на заповедта, преди подписване на договора, 

купувачът по т.2 следва да представи в общината документ за платена или учредена в полза на 

общината гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 % от определената продажна 

цена за  обекта,  в размер на 1 706,05 (хиляда седемстотин и шест лева и 5ст.) лева без ДДС и   

2 047,26 (две хиляди четиридесет и седем лева и 26 ст.) лева с ДДС, по един от следните начини: 

- паричен превод по банковата сметка на общината: BG68FINV91503316653651, BIC 

FINVBGSF в Първа инвестиционна банка-офис Дулово, или  

- учредена банкова гаранция в полза на Община Алфатар, безусловна и неотменяема, със срок 

не по-кратък от един месец след крайната дата на изпълнение на дейността- до 30.07.2019 г. и 

изрично волеизявление от страна на купувача, че банковата гаранция се освобождава след писмено 

известие от продавача – Община Алфатар. 
  

  5.При сключване на договор, купувачът трябва да представи в общината документи, 

издадени /с валидност/ след датата на издаване на настоящата заповед: 

5.1. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват 

дружеството-купувач, съгласно Търговския закон. 

 5.2. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че определенията 

купувач няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган (за задължения към община Алфатар – по служебна проверка). 

5.3. Подписана декларация по образец, по реда на чл.52, ал.6 от Наредба за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, че като купувач на 

стояща дървесина на корен в качеството му на оператор по смисъла на Регламент (ЕС) № 995/2010 на 

ЕП и на Съвета от 20 октомври 2010 г. ще спазва изискванията на регламента. 

5.4. Документ от Агенция по вписванията, че определеният купувач не е обявен в 

несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация. 

5.5. Копия на документи за регистрация и преминат технически преглед на 

автомобили/трактори; специализирана техника за товарене и бензиномоторни триони, посочените в 

подадената декларация към заявлението за участие в търга /заверени с подпис на управител и печат/. 

5.6. Информационни табели по образец за всички отдели и подотдели в обект 1-2018, 

определени за дърводобив – представят се в общината, преди започване на дейността в обекта. 
 

6.При отказ за сключване на договор и/или неизпълнение на условията по т.3-5 от заповедта, 

депозитът за участие в търга на определения купувач по т.2 ще бъде задържан в полза на общината и 

ще бъде поканен класираният на второ място участник да сключи договор по цената по т.1.2. 
 

7.В срок от 5 дни след подписване на договор с определения купувач по т.2 от заповедта, 

депозитът за участие в търга да бъде възстановен по банковите сметки на участниците в търга.  
 

8.Заповедта да се публикува в сайта на общината, при спазване на изискванията за защита на 

личните данни, съгласно чл.2, ал.2 от ЗЗЛД и да се постави на табло за информация пред общината. 
 

9.Екземпляр от заповедта да се изпрати с писмо, с обратна разписка на заинтересованите лица, 

участвали в търга за сведение и изпълнение. 
 

Препис от заповедта да се предостави на директора на дирекция СА, главния счетоводител и 

на експертите „Приходи от населението”, за сведение и изпълнение. 
  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Желяна Донева – Заместник-кмет РР, УТ. 
 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет) дневен 

срок от нейното издаване и ще влезе в сила на 18.01.2019 г. 

 
 

 ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

 Кмет на Община Алфатар 


