


О Б Щ И Н А  С Л И В О  П О Л Е  

7060 гр Сливо поле, пл.“Демокрация ”№ 1, тел.08131/2795 факс08131/2876 e-mail:  slivopole@ru-se.com 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-09-1086/ 31.12.2018 г. 

гр. Сливо поле,  

   

На основание чл. 112, ал. 1, т. 1, чл.114, ал.1  във връзка с чл. 95, ал.1   от Закона за 

горите  и  чл.3, ал.1, т.1, чл.5, ал.1 т.1, и ал.3, чл.7ал.1,ал.5;чл.9, ал.1 т.3 и ал.3, чл.46, т.1, чл.49, 

ал.1, т.1,  чл.50, т.4   от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски 

територии –държавна и общинска собственост и  за ползването на дървесина и недървесни 

продукти във връзка с Решение  по Протокол № 31/27.10.2017г. и одобрен годишен план за 

ползване на дървесина от заседание на Общински съвет – Сливо поле №464/29.11.2018г и 

чл.44,ал.2 от ЗМСМА: 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1.Да се пpoведе търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на 

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ  в обекта както следва: 

 

 

№ 
на 

обе
кта 

Място на 
извършване на 

дейността - 
отдел, подотдел, 

имот землище 

Категория 
дървесина 

Размер и качeство на 
асортиментите 

Дървес
ен вид 

Количество 
/м3/ 

Цена за 
продажба 
на корен 

Стойност /лв. 
без ДДС/ 

11 

2 - о  ЕДРА Трупи за бичене над 30см ак  60,00  

 Едра Трупи за бичене 18 - 29 см ак  55.00  

 ЕДРА ОБЩО - -   

 Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 60 55,00 3300,00лв 

 Средна Технологична за ПДЧ ак 80 48,00       3840,00лв 

 СРЕДНА ОБЩО  140  7140,00лв 

 Дребна Технологична за ПДЧ ак 52 44,00 2288,00лв 

 Дребна ОЗМ ак 12 42,00 504,00лв 

 ДРЕБНА ОБЩО - 64  2792,00лв 

 Дърва Дърва за горене ак 220 44,00 9680,00лв         

 ДЪРВА ОБЩО  
220  9680,00лв 

  Общо за 2 - о  
424  19612,00лв 

11 

153 - б  ЕДРА Трупи за бичене над 30см ак  60,00  

 Едра Трупи за бичене 18 - 29 см ак  55.00  

 ЕДРА ОБЩО - -   

 Средна Трупи за бичене 15 - 17 см ак 150 55,00 8250,00лв 

 Средна Технологична за ПДЧ ак 180 48,00       8640,00лв 

 СРЕДНА ОБЩО  330  16890,00лв 

 Дребна Технологична за ПДЧ ак 50 44,00 2200,00лв 

 Дребна ОЗМ ак 30 42,00 1260,00лв 

 ДРЕБНА ОБЩО - 80  3460,00лв 

 Дърва Дърва за горене ак 350 44,00 15400,00лв         

 ДЪРВА ОБЩО  350  15400,00лв 

  Общо за 153 - б  760  35750,00лв 

 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ 11 1184  55362,00лв 

 

Забележка: посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни. При разлики между 

действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в настоящата 

документация, заплащането ще се извършва по предложената от участника единична цена, за един пл. 



м. куб. от предложените единични цени за съответните  сортименти отразени в приложение  № 1, 

което е неразделна част от договора за изпълнение, по действително добитото количество отразено в 

предавателно – приемателния протокол. Крайните цени по асортименти  по БДС ще се изчисляват на 

база достигната обща стойност на обекта. 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ: НАДДАВАНЕТО Е ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ ПО ОТДЕЛНО, 

ПОСОЧЕНИ В Т.1 ОТ НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД 

2.Вид на търга -  чрез търг с явно наддаване. 

3.Определям гаранция за участие за обекта както следва: 

За обект 11 –  1660лв. /хиляда шестстотин и шестдесет лева / 

 

Гаранцията по т.3 е под формата на парична сума, която се внася по банкова сметка на Община 

Сливо Поле на  IBAN: BG45 CECB 9790 33G4 6083 00, BIC CECBBGSF, при ЦЕНТРАЛНА 

КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, КЛОН РУСЕ в срок до 16.00 часа на  15.01.2019 г.   

4.Определям гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума в размер на 5 % 

от достигнатата стойност на обекта. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните 

форми 

4.1. Парична сума, внесена по посочената в т.3 банкова сметка 

4.2. Банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. В случаите, когато кандидатът 

представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено 

известие от възложителя. 

4.3. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В срок три дни от влизане 

в сила на заповедта за класиране спечелилият участник да представи в ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 

документ за внесената за изпълнение на договора и гаранцията за участие.  

4.4.Определям  стъпки за наддаване  за обекта както следва:  

За обект 11 – 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/ 

5. Условия и начин на плащане на цената:  

Плащането на продажната цена се извършва по сметка на Община Сливо Поле; IBAN: 

BG78 CECB 9790 84G4 6083 00, BIC CECBBGSF, при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 

АД, КЛОН РУСЕ,код на плащане -44 40 00 по следния начин; 

5.1 не по-малко от 20 % от цената се заплаща авансово при сключването на договора, за което 

спечелилият търга представя надлежен документ; 

5.2. Плащането на последващите вноски от страна на купувача се извършва съгласно клаузите 

на проекто-договора. Съгласно предавателно-приемателен протокол за преминаване на 

собствеността върху добитата дървесина след заплащането ú, продавачът издава  конкретна фактура 

5.3. Сроковете за получаване на позволителво за сеч и сроковете за сеч и извоз са определени в 

проекто-договора  

   6. Срокът за изпълнение за обекта е до 30.03.2019. 

 7. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа от 

07.01.2019г. до 15.01.2019 г. включително, след предварителна заявка в Община Сливо поле и след 

представяне на документ за закупени тръжни книжа. 

 8. Търгът за обекта се печели от участника, който предложи най-висока цена. Резултатите от 

проведения търг да се обявят на мястото за обяви в Община Сливо поле и на интернет страницата на 

Общината . 

 9. Цената на тръжните документи е 50,00 (петдесет) лева без ДДС. Същите се закупуват от 

централната сграда на Община Сливо поле, пл. Демокрация №1, ляв страничен вход ет.1, фронт - 

офис всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа от 07.01.2019г. до 15.01.2019 г. 

10. За участие в търга кандидатите се регистрират всеки работен ден от 07.01.2019г. до 

15.01.2019 г. от 8.00 до 16.00 часа  в Община Сливо поле. 

 

11. До участие в процедурата се допускат кандидати, отговарящи на следните условия  

11.1. Кандидати да  отговарят на изискванията на   чл.58 от Наредба за условията и реда за 

възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и  за ползването на 

дървесина и недървесни продукти,   

11.2. Кандидатите да са търговци, регистрирани в публичните регистри по чл. 241 от Закона за 

горите и да притежават удостоверение за регистрация за дейността „ добив на дървесина” . 





 

 

 

 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР 

ЗА  ПРОДАЖБА НА  СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

 

     Днес,............ г., в гр. Сливо поле, между  

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ – ГР. СЛИВО ПОЛЕ с Булстат 000503657 , седалище и адрес на 

управление: гр.Сливо поле, ,пл.”Демокрация № 1, представлявано от ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ-   .КМЕТ и 

Анелия Илиева– гл. счетоводител от една страна, наричано за краткост ПРОДАВАЧ, 

 и …………………………………………………………, със седалище и адрес на управление -. 

представлявано от управител  …………………………………………. с ЕГН …………………………… и 

наричан за краткост по-долу КУПУВАЧ, за следното: 

Страните се споразумяха за следното като определиха  понятията: 

 

1. нормални условия за работа - са онези метереологични условия, които не представляват 

природни бедствия 

 

2.  график - е график с определени срокове, съгласно които ще се добива дървесината по 

месеци или тримесечия и по които ще се извозва определено количество сортименти като 

части от  договорено общо количество и подробно описани в Приложение 2. 

 

3. действително добито количество дървесина – представлява количеството дървесина 

складирана на временен склад и описана в приемно-предавателни протоколи. 

 

4. „НЕИЗПЪЛНЕНИЕ” съгласно клаузите на този договор означава неизпълнението по 

количество, качество и време на всяко едно от задълженията на Купувача по настоящия 

договор, а също така и : 

a. Която и да е декларация или гаранция, които са направени съгласно този договор, или които се 

считат за направени от Купувача по настоящия договор или съгласно Договора, се окаже невярна 

или заблуждаваща в каквото и да е отношение; 

b.  Купувача  не изпълни, което и да е задължение, произтичащо от този договор или от приложимите 

закони; 

или 

c. Възникването на каквото и да е неизпълнение, определено като такова, според който и да е друг 

договор, по който Купувача и Продавача са страни и различно от случаите на Неизпълнение, 

описани в т. а и т. b по – горе. 

d. „Неизпълнение по количество” означава, че не са отсечени всички маркирани дървета или не е 

усвоена цялата площ при цялостно отсичане на дървостоя. 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. Настоящият договор се сключва на основание Заповед № ……………………………..  на Кмета 

на Община – гр. Сливо поле. 

1.2.Продавачът прехвърля на Купувача собствеността върху прогнозни количества маркирана 

дървесина  на корен от Обект № ……………….., отдел ………………………………………. от КЛФ -2019 

г. -  ОГФ на Община – гр. Сливо поле 

1.3.Купувача приема и заплаща договорената между страните цена посочена в точки 2.1. от 

настоящия договор. 

1.4.Срок на получаване на позволителното за сеч от страна на Купувача за всяко едно насаждение от 

обекта посочено в т. 1.2. е до три дни от сключване на договора, а сроковете за сеч и извоз са както 

следва: 

............................................................................................................................................................... 



1.5. Крайния срок на действие на договора е до 30.03.2019г. 

1.6. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за ползване на 

дървесината от горите. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

  2.1.Цената, която Купувачът заплаща за общото прогнозно количество  от ……………... пл. 

куб.м. прогнозни количества маркирана дървесина  на корен от Обект № …………., отдел  

………………… ………………………………………  е ……………….. лв. ( …………………. ) без вкл. ДДС 

разпределена по асортименти съгласно приложение №1 което е неразделна част от настоящия договор: 
2.2. Плащанията по договора се извършват както следва: 

2.2.1.При сключването на договора Купувача заплаща авансово 20%( двадесетт процента) от 

посочената в т.2.1. от настоящия договор обща цена – сума в размер на ………………….. лв. без вкл. ДДС.  

2.2.2.Следващите плащания на дървесината се извършват по действително добити количества  

асортименти на цени описани в Приложение 1. 
2.2.3. За добито определено количество дървесина от съответен асортимент, Купувача  уведомява Продавачът по реда 

на глава VI от настоящият договор, за изготвяне на предавателно-приемателен протокол за кубиране между страните. 

2.2.4. В седемдневен срок от подписване на предавателно-приемателния протокол КУПУВАЧЪТ се 

задължава да преведе по следната сметка на Община – гр. Сливо поле сумата за добитото количество, 

посочено в протокола. 

2.3. Съгласно посочените количества по сортименти в предавателно–приемателния протокол за 

кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава, превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА  

удостоверяващ  извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от Купувача 

вноски. 
 2.4.Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената дървесина като цяло е крайния срок 

за извоз посочен в съответното позволително за сеч за даденото насаждение от обекта, предмет на настоящия договор.  

2.5.Гаранция за изпълнение  в размер на 5 %(пет процента) от стойността посочена в т.2.1 от 

настоящия договор  се внася преди сключване на договора по  банкова сметка на Община – гр. Сливо 

поле. 

2.6.Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА в  срок от 5 / пет 

/ работни дни след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в 

обекта, като при неспазване на посочения срок ПРОДАВАЧА дължи лихва в размер на законната 

лихва за всеки ден просрочие освидетелствуване на всички сечища в обекта и/или заплащането на 

всички дължими суми по настоящия договор и след окончателното транспортиране на цялото 

количество действително добита дървесина. Протоколът за освидетелствуване на сечищата се 

подписва от регистриран лесовъд, нает от купувача. 

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

 3.1.С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно приемателния протокол 

насажденията от обекта се предават на Купувача. От момента на предаването върху него преминава и 

отговорността по осъществяване на противопожарната охрана, и охраната срещу незаконна сеч в обекта.  

 3.2.Позволителното за сеч и протоколът за приемане на насажденията от обекта се изготвят в 

присъствието на регистриран лесовъд на Купувача, който ги подписва. 

 3.3.Дървесината преминава в собственост на Купувача, след заплащане същата от момента на 

съставяне на предавателно приемателния протокол за кубираната дървесина. 

  

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

4.1.ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предостави владението и ползването на дървесината от 

насажденията в обекта, считано от датата на издаване на позволителното за сеч. Предоставянето на 

отделите от Обекта се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, като 

от страна на КУПУВАЧА  задължително участвува и лесовъда, регистриран да упражнява частна 

лесовъдска практика. 

 4.2. От подписване на настоящият договор и утвърждаване на технологичния план, 

ПРОДАВАЧЪТ, издава позволителното за сеч за маркираната дървесина  в срока посочен в гл. I т. 1.4 от 

настоящия договор. 

 4.3. ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

 4.3.1.Да изготви и утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината 

във всяко едно насаждение от обекта предмет на настоящия договор 



 4.3.2.Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен 

план. 

 4.3.3.Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена дървесина. 

 4.3.4.Да издаде превозни билети за транспортиране на дървесината на КУПУВАЧА до размера на 

платената от него вноска. 

 4.3.5.Да освидетелства сечището в определения срок. 

 4.4.ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на дисциплината 

на ползване от страна на КУПУВАЧЪТ. 
 4.5.ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, налагащи промяна в интензивността на сечта в 

някое от насажденията, включени в настоящия договор и след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, 

сключването на анекс към договора за извършване на ползване в насаждението, при запазване на достигнатите цени по 

асортименти дървесина за даденото насаждение. 

  4.6.При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т.4.5. от настоящия 

договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да сключи анекс, с които прекратява 

действието на договора спрямо конкретното насаждение.  

 4.7.При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т.4.5. от настоящия 

договор и след като  сечта  е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед сечта. В този 

случай КУПУВАЧЪТ заплаща само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

 4.8.В случаят  посочен в т.4.6., ПРОДАВАЧЪТ връща на КУПУВАЧЪТ вноските, които е направил 

за съответното насаждение и освобождава депозитът за същото. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

5.1.КУПУВАЧА се задължава да приеме обекта, съгласно тръжните книжа на насажденията от 

обекта предмет на настоящия договор.   

5.2. Да получи позволителното за сеч, в срока указан в  гл. I т. 1.4 от настоящия договор. 

5.3. Да отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане сечта и извоза на 

дървесината, утвърдена в технологичния план. 

 5.4. Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по настоящия 

договор. 

5.5. Да осигури присъствието на регистриран лесовъд, с който е в трудово-правни отношения, при 

освидетелствуване на сечището и подписване на акт за това, както и в случаите на осъществяване на 

контрол по дисциплината на ползване от служители на Община – гр. Сливо поле. 

 5.6. Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в настоящия 

договор. 

 5.7. КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

сортименти, съгласно посочените в БДС, като се задължава при осъществяване на добива сортиментите от 

всички категории дървесина (ЕСД; ССД: ДСД и ОЗМ) с диаметър на тънкия край d>8см. – да се измерват 

с клупа в плътни куб. м. и отбелязват на челата с траен знак, обемът на останалата дървесина се определя 

съгласно изискванията на чл.14в, ал.4 и ал.6 от Наредба №1 за контрола и опазването на горските 

територии. В случаите, когато същият добива сортименти извън посочените в БДС, отнасянето на тези 

сортименти към съответната категория дървесина в протокола за кубиране се извършва само въз основа 

на диаметъра на тънкия край и качеството  на дървесината, съгласно БДС. Въз основа на данните от 

протокола за кубиране, ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на 

КУПУВАЧА.  

5.8. Плащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните двустранен 

протокол за кубиране. 

5.9. КУПУВАЧЪТ няма право да предоставя на трети лица правото на ползване върху дървесината 

от обекта. 

 5.10. КУПУВАЧЪТ се задължава  да представя предоставените му документи съгласно  ЗГ и 

действащите подзаконови нормативни актове на съответните длъжностни лица от  СЦДП Габрово и/или 

РДГ за проверка и контрол. 

 5.11. КУПУВАЧЪТ се задължава да ползва предоставените му от ПРОДАВАЧЪТ отчетни 

документи по предходната точка, единствено и само за насажденията от обекта, предмет на настоящия 

договор. 



 5.12. КУПУВАЧЪТ  отстранява за своя сметка допуснатите/причинените/ повреди на пътната 

мрежа, съоръжения, подраст, подлес и др. при осъществяване на ползването в обекта. 

 5.13.При извършване на мероприятията по сечта, разкроиването, извоза и транспортирането на 

добитата дървесина до и от временен склад, КУПУВАЧЪТ  е длъжен да спазва изискванията по охрана и 

безопасност на труда. 

5.14. КУПУВАЧЪТ се задължава при изпълнение на работата да спазва сроковете за добив на 

определеното количество дървесина по срока посочен в настоящия договор.   

             Същият може да бъде изменян при споразумение между двете страни. 

 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

 6.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се 

извършат в писмена форма. Адресите  за кореспондениция на страните по договора са посочените адреси 

на седалището и управлението им. 

 6.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна 

в седем дневен срок да информират ответната страна.  

    

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 7. Настоящия договор може да бъде прекратен: 

 7.1. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено уведомление, без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след констатирано нарушение на Закона 

за горите, нанесло вреди или констатирано неизпълнение на технологичния план от страна на 

КУПУВАЧА. 

 7.2. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено уведомление, без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след констатиране на нарушения на ЗГ 

разпоредбите  от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и 

общинска собственост и  за ползването на дървесина и недървесни продукти. 

 7.3. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено уведомление, без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при отказ от страна на Купувача да 

получи позволителното за сеч в срока определен в гл. I т. 1.4 от настоящия договор. 

 7.4. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено уведомление, без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при отказ от страна на Купувача да 

заплати някоя от вноските си в срока определен в т.2.2.4  от настоящия договор. 

7.5. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено уведомление, без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случаите на повторно неизпълнение  

от страна на КУПУВАЧА на задълженията си посочени в т.5.7 от настоящия договор. 

7.6. В случаите посочени в т.7.1.: 7.2.: 7.3.: 7.4.  и 7.5 от настоящия договор, внесената от 

КУПУВАЧЪТ гаранция за изпълнение не се връща.  

7.7. С изтичане на срока на договора .  

7.8. По взаимно съгласие между страните изразено в писменна форма. 

7.9.Страната по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, 

ако то се дължи на непреодолима сила. 

 7.10.Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни 

претенции и сечта не е започнала, ПРОДАВАЧА възстановява на КУПУВАЧА  внесените по договора 

суми, без да дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди.  

 7.11.Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни 

претенции и е започнала сеч, договора се прекратява с едностранно писмено волеизявление от страна на 

ПРОДАВАЧА, като КУПУВАЧА заплаща стойността само на действително добитата дървесина. 

Надвнесените от него суми по договора се възстановяват. Продавачът не дължи плащане на обезщетение 

за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди. 

 

 

VIII.ОТГОВОРНОСТИ 

 8.1. Когато КУПУВАЧЪТ изпадне в неизпълнение, същият дължи неустойка в размер на 0,2 % от 

стойността на договора, за всеки ден просрочие, до пълното му отстраняване, но не повече от 10 %. В 

случай, че неизпълнението продължи повече от 30 /тридесет/ дни, договорът може да се прекрати 

едностранно от ПРОДАВАЧА. Неустойка по договора не се дължи при наличие на обективни причини за 

неизпълнението, констатирани с протокол, подписан от страните по договора. 



8.2. В случай на увреждане на стоящи немаркирани дървета, размерът на санкцията е 20лв. за всяко 

наранено дърво /съобразено с вида на сечта, ценността на дървесния вид и други специфични особености/. 

  

 

 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 10.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

 10.2.Настоящия договор може да бъде изменян в случаите и по реда посочен в ЗГ и подзаконовите 

нормативни актове, при наличието на взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

10.3. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство. 

 10.4. Всички спорове, касаещи изпълнението, неизпълнението, действието, тълкуването или 

приложението на настоящия договор ще се разрешават чрез преговори и взаимни отстъпки между 

Страните. В случай, че съгласие не бъде постигнато в срок до 15 дни, считано от датата на отправяне на 

писмено искане, спорът ще бъде разрешаван по съдебен ред. 

10.5. Страните се споразумяха всички съдебни спорове между тях да се разрешават от 

компетентния съд по местонахождение на седалището на Община Сливо поле. 

Настоящият договор се изготви в два  еднообразни екземпляра по един за всяка от страните. 

 

 

 
ПРОДАВАЧ:…….………..…        КУПУВАЧ: …………..……                                               

Кмет  на Община – гр. Сливо поле 

(…................................................………..) 

   /  ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ /                                                                      

Гл.счетоводител . 

(…................................................………..) 

     / Анелия Илиева /                                                                      

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

за общата цена на обект № ............  и разпределението й по насаждения и категории 

дървесина в прогнозно количество по сортиментна ведомост 

 

Цената общо за Обект № ............        ”. 

 е  ……………………… лв. ( ………………………………………….. лева ) без ДДС 

           

В т.ч. по сортименти дървесина общо за обекта както следва: 

 

Отдел, 
подотдел дър.вид 

категория 
дървесина 

Сортимент количество 
/м3/ 

цена на 1 м3 
/лв.без ДДС/ 

Стойност 
/лв.без ДДС/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДАВАЧ:…….………..…        КУПУВАЧ: …………..……                                               

Кмет  на Община – гр. Сливо поле 

(…................................................………..) 

   /  ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ /                                                                      

Гл.счетоводител . 

(…................................................………..) 

     / Анелия Илиева /                                                                      

 



 

У С Л О В И Я  

за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 

собственост на ОБЩИНА – гр. СЛИВО ПОЛЕ 

 

1.ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

1.1.  Продажба на стояща дървесина от горски територии общинска собственост на територията 

на  Община Сливо Поле,  с началната тръжна цена без ДДС, по категории дървесина, както следва 

 

1.2.  Приложение №1 

 

 

№ на 
обекта 

Място на извършване 
на дейността - отдел, 

подотдел, имот 
землище 

Категория 
дървесина 

Размер и качeство на 
асортиментите 

Дървесен 
вид 

Количество 
/м3/ 

Цена за 
продажба 
на корен 

Стойност 
/лв. без 

ДДС/ 

11 

2 - о  ЕДРА Трупи за бичене над 30см ак  60,00  

 Едра 
Трупи за бичене 18 - 29 

см 
ак 

 55.00  

 ЕДРА ОБЩО - -   

 Средна 
Трупи за бичене 15 - 17 

см 
ак 

60 55,00 3300,00лв 

 Средна Технологична за ПДЧ ак 
80 48,00 

      
3840,00лв 

 СРЕДНА ОБЩО  140  7140,00лв 

 Дребна Технологична за ПДЧ ак 52 44,00 2288,00лв 

 Дребна ОЗМ ак 12 42,00 504,00лв 

 ДРЕБНА ОБЩО - 64  2792,00лв 

 Дърва Дърва за горене ак 220 44,00 9680,00лв         

 ДЪРВА ОБЩО  
220  9680,00лв 

  Общо за 2 - о  
424  19612,00лв 

153 - б  ЕДРА Трупи за бичене над 30см ак  60,00  

 Едра 
Трупи за бичене 18 - 29 

см 
ак 

 55.00  

 ЕДРА ОБЩО - -   

 Средна 
Трупи за бичене 15 - 17 

см 
ак 

150 55,00 8250,00лв 

 Средна Технологична за ПДЧ ак 
180 48,00 

      
8640,00лв 

 СРЕДНА ОБЩО  330  16890,00лв 

 Дребна Технологична за ПДЧ ак 50 44,00 2200,00лв 

 Дребна ОЗМ ак 30 42,00 1260,00лв 

 ДРЕБНА ОБЩО - 80  3460,00лв 

 Дърва Дърва за горене ак 350 44,00 15400,00лв         

 ДЪРВА ОБЩО  350  15400,00лв 

  Общо за 153 - б  760  35750,00лв 

 
ОБЩО ЗА ОБЕКТ 11 1184  55362,00лв 

 

 

Забележка: посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни. При разлики между 

действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в настоящата документация, 

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

предложените единични цени за съответните сортименти отразени в приложение  № 1, което е неразделна 

част от договора за изпълнение, по действително добитото количество отразено в предавателно – 

приемателния протокол. Крайните цени по асортименти  по БДС ще се изчисляват на база достигната 

обща стойност на обекта. 

Срокът за изпълнение за обекта е до 30.03.2019. 



 

 

2. ВИД НА ТЪРГА 

2.1. Търгът ще се проведе с явно наддаване по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и 

реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и  за ползването на 

дървесина и недървесни продукти 

 

 

3. ПЪРВОНАЧАЛНА ДАТА НА ТЪРГА  
3.1 Търгът ще се проведе на 16.01.2019 г.  

 

4.НАЧАЛЕН ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА  
4.1 Търгът ще се проведе от 9:30 часа 

 

 

5. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА  

5.  Търгът ще се проведе в административната сграда на ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 

 

6. ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И МЯСТО НА ЗАКУПУВАНЕТО Й 

6.1. Цената на тръжната документация е в размер на 50,00(петдесет)  лева без ДДС. Същата може да се 

закупи от фронт - офис на Община – гр. Сливо поле от  09,00 до 16,00 часа всеки работен ден от 07.01.2019г. 

до 15.01.2019 г  

 

7. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА 

7.1. Кандидатите могат да направят оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч всеки 

работен ден от 07.01.2019г. до 15.01.2019г.  в присъствието на служител от общината  и след представяне на 

документ за закупена тръжна документация за обекта. 

 

8. ГАРАНЦИЯ  ЗА УЧАСТИЕ  И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

8.1. Гаранцията за участие е както следва: 

За обект 11 –  1660лв. /хиляда шестстотин и шестдесет лева / 

същата се заплаща по банкова сметка , която се внася по банкова сметка на Община Сливо поле на  

IBAN: BG45 CECB 9790 33G4 6083 00, BIC CECBBGSF, при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА 

БАНКА АД, КЛОН РУСЕ в срок до 16.00 часа на  15.01.2019 г.   

8.2. Спечелилият процедурата участник при сключване на договора  представя документ за внесена 

гаранция за изпълнение в размер на 5 % от достигнатата при търга стойност на съответния обект в 

парична сума . 

8.2.1. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми.  

8.2.1.1. Парична сума, внесена по посочената в т.8.1 банкова сметка 

8.2.1.2. Банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. В случаите, когато кандидатът представя 

банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от 

възложителя. 

8.2.1.3. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В срок три дни от влизане в 

сила на заповедта за класиране спечелилият участник да представи в Общината документ за внесената за 

изпълнение на договора и гаранцията за участие.  

 

9. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА 

Началната тръжна цена без ДДС, по категории и сортименти дървесина за всеки подотдел от обекта 

под която участниците не могат да депозират предложения е съгласно т. 1.2. Приложение №1. 

 

10. УЧАСТНИЦИ В ТЪРГА И ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК 

10.1. До участие в търга се допускат търговци по смисъла на търговския закон търговец, , закупили 

тръжна документация, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания: 

10.1.1. Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.2  и от ЗГ следва да е вписан в публичния регистър към 

ИАГ по реда на чл. 241 от ЗГ . 

10.1.2. Кандидата да не е:  

 - осъждан 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. 



 - обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност. 

 - в производство по ликвидация. 

 - свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с Кмета на 

Община – гр. Сливо поле. 

 - сключил договор с лице по чл 21 ЗПУКИ 

 - лишен от право да упражнява търговска дейност 

 - няма парични задължения към държавата и към Община – гр. Сливо поле, установени с влязъл в 

сила акт  на компетентен държавен орган. 

10.1.3. Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на ползването 

на дървесината, а именно: 

-Да имат необходимия минимален брой собствена  техника, осигуряваща извършване на ползването 

на дървесина от съответния обект, съгласно изискванията на т. 11. от настоящите условия.  

10.2. В наддаването лицата участвуват лично или чрез свой представител по пълномощие или 

съдебна регистрация. 

10.3.Всеки търговец може да бъде представляван  само от един участник в търга. 

10.4. Участниците в търга нямат право да оттеглят или правят допълнения или изменения в 

предадените вече оферти след изтичане на крайния срок на депозирането им. 

 

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК: 

1.Неприсъствието на участник при откриване на процедурата е основание за отстраняване на същия 

без да бъде отваряна офертата му. 

 2.Неизпълнението на някое от изискванията по т.10.1.;10.2.;10.3. и 10.4. е основание за недопускане 

и отстраняване от участие в процедурата. 

3.Документите посочени  в т.11.1.1 до т.11.1.11 включително, следва да бъдат поставени в 

непрозрачен запечатан плик, върху който са изписани адреса за кореспонденция телефон и по възможност 

факс и електронен адрес на кандидата. Липсата на някои от изискваните документи от плика е основание 

за недопускане и отстраняване  на участника в следващите етапи от търга. 

4.Непостъпването на гаранциите за участие по посочената набирателна сметка на община Сливо 

поле е основание за отстраняване на участника. 

5.Липсата на необходимия минимален брой собствена техника съгласно изискванията на т.11.1.8 от 

настоящите условия  е основание за отстраняване на участника от процедурата. 

6. Липсата на положителна търговска репутация и неспазване на ЗГ, през предходната една година, е 

основание за отстраняване на участника от процедурата. 

При представяне на заверени копия, участникът е длъжен да носи оригиналите и при поискване да 

ги представи на комисията.  

 

11. РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

1. Заявление за участие 

2. Документ за внесена гаранция за участие; 

3. Декларация, че кандидатът: 

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 кмета на Община – гр. Сливо поле. 

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 общината, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен държавен орган; 

           4. Копие от удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по 241 ЗГ за 

дейността „добив на дървесина”  

5. Когато кандидата предвижда участие на подизпълнители, това обстоятелство се вписва в 

офертата му. 

6. Документ за закупуване на документация за участие; 

7. Кандидатите да имат положителна търговска репутация за изпълнение на договори за добив на 

дървесина и спазване на ЗГ, през предходната една година . Препоръките следва да носят дата на издаване 



не по-ранна от един месец, считано от датата на крайния срок на депозиране на предложенията, 

(представят се в оригинал или заверено копие), ИЛИ декларация, че до датата на провеждане на 

процедурата, кандидатът не е извършвал ползване на дървесина от ГТ (представя се задължително в 

оригинал). 

8. Нотариално заверено пълномощно, ако кандидатът участва чрез представител – представя се на 

комисията при откриване на процедурата; 

9. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката : 

  9.1. Копие от удостоверението за упражняване на частна лесовъдска практика на частния лесовъд; 

  9.2. Трудов договор с наетия частен лесовъд; 

9.3. Декларация за оборудването, машините и техническите съоръжения, с които кандидатът 

разполага за изпълнението на поръчката.  

9.4. Документ за регистрация на техниката, с която ще се изпълнява поръчката, в зависимост от 

вида на първата, съгласно действащото законодателство и документ за техническата изправност на 

същата. 

9.5. Кандидатът представя документи, удостоверяващи наличието на квалифицирани работници и 

специалисти, колкото е изискуемия брой техника. 

- удостоверение за декларирани данни по чл. 62, ал. 4 от КТ, издадено по ТД НАП на служителите 

и работниците на кандидата, със съдържание на трудовото правоотношение отговарящо за извършване на 

дейността в ГТ. Трудовите договори на тези работници, трябва да съответстват на заетите работници за 

съответната техника, като към тях се прилагат заверени копия от следните документи: 

- свидетелства за придобита правоспособност за работа с „преносима и стационарна земеделска и 

горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 5 от ЗРКЗГТ във вр. с чл. 230, ал. 3 от ЗГ; 

- свидетелства за придобита правоспособност за управление на „специализирана и специална 

самоходна горска техника“ – категория Твк или Твк-Г, в зависимост от вида на техниката, представена от 

кандидата, за извоз и рампиране, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на 

работниците, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 3 от ЗРКЗГТ във вр. с чл. 230, ал. 3 от ЗГ. 

10. Декларации, че не са налице обстоятелствата по т. 3 от настоящия раздел, подадени при 

условията чл. 58, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –

държавна и общинска собственост и  за ползването на дървесина и недървесни продукти 

11. Доказателства, че кандидатът отговаря на изисквания на продавача, когато такива са 

определени в условията за провеждане на търга. 

 

 

 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

11.1. Кандидатите за участие в търга се регистрират в деловодството  на  Община – гр. Сливо поле 

до 16.00 часа всеки работен ден от 07.01.2019г до 15.01.2019 год.  с подаването на  

11.1.1.Заявление за участие в тръжната сесия съгласно одобрения към документацията образец 

11.1.2. Документ за внесена гаранция за участие за всеки обект - оригинал или заверено копие. 

11.1.3.Документ за закупени тръжни книжа - оригинал или заверено копие. 

11.1.4. Когато кандидата предвижда участие на подизпълнители, това обстоятелство се вписва в 

офертата му. Когато кандидата не предвижда използването на подизпълнители удостоверява това с 

декларация по образец 

11.1.5 За юридически лица и еднолични търговци - копие от удостоверение, издадено от Агенцията 

по вписванията 

11.1.6. Приложени образци на декларации в оригинал по образеца към документацията. Декларация 

за обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски 

територии –държавна и общинска собственост и  за ползването на дървесина и недървесни продукти. 

11.1.7. Заверено копие от удостоверението на търговеца, по чл. 241 от ЗГ  

11.1.8. Заверени копия от трудовия договор, регистрацията на същия в НАП и удостоверението на 

наетия лицензиран лесовъд - в деня на откриване на процедурата, комисията проверява служебно 

актуалността на удостоверенията. 

11.1.9 Доказателства за наличието на необходимия минимален брой собствена техника, осигуряваща 

извършване на ползването на дървесина от съответния обект, а именно: 

11.1.10 Декларация и списък към нея доказващи техническата обезпеченост на кандидата, че 

разполага с необходимата собствена техника за изпълнение на дейността, която следва да е регистрирана, 

в зависимост от вида и, съгласно действащото законодателство, и технически изправна, както следва : 

1.  моторен трион - 3 бр. ; 



2.  колесен трактор– 1 бр.; 

3.  специалидиран кран за товарене на дървесина  - 1 бр. ; 

4. специализирана техника за подвоз на дървесина – 1 бр: 

5. В случай, че кандидатът разполага със специализирана техника за добив и извоз на 

дървесина, техниката от т.1 до т.4 не се изисква. 

с приложени към тях: 

11.1.11.2. Заверено от кандидата извлечение от балансовите сметки или счетоводните книги за ДМА, 

относно притежаваната от кандидата минимален бро 

 

й техника, осигуряваща извършване на услугата,  

11.1.11.3 Документ за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ(когато такава регистрация се 

изисква за съответния вид техника) 

11.1.11.4.Талон за преминал технически преглед на същата пред КТИ .(когато такъв се изисква за 

съответния вид техника) – заверени копия 

11.1.11.5 Удостоверение за декларирани данни по чл.62, ал.4 от КТ издадено по ТД НАП на 

служителите  и работниците на кандидата. 

11.1.11.6 Копие от трудови договори на наетите служители и работници обезпечаващи работата с 

изискуемия минимален брой техника 

11.1.11.7. Декларация (по образец),  за служителите  и работниците на кандидата, отговарящи за 

извършване на услугата,  трудовите договори на тези работници, в бройки съответстващи на изискуемия 

минимален брой техника за извършване на услугата с приложени заверени копия от следните документи: 

11.1.11.8.Свидетелства за придобита правоспособност за работа с изискуемата техника, 

удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на тези служители  и работници на 

кандидата. 

11.1.12. Доказателства за положителна търговска репутация за изпълнение на договори за добив на 

дървесина и спазване на ЗГ, през предходната една година . Препоръките следва да носят дата на издаване 

не по-ранна от един месец, считано от датата на крайния срок на депозиране на предложенията, 

(представят се в оригинал или заверено копие), ИЛИ декларация, че до датата на провеждане на 

процедурата, кандидатът не е извършвал ползване на дървесина от ГТ (представя се задължително в 

оригинал). 

11.1.13. Административни сведения 

11.1.14.Списък на приложените документи. 

11.1.15. Документ за самоличност (представя се на комисията) 

11.1.16. Нотариално заверено пълномощно( при участие чрез свой представител – представя се на 

комисията). 

Забележка: Когато участникът участва за няколко обекта от настоящата тръжна сесия, същият може 

да представи документите посочени в точки от 11.1.5. до 11.1.13. включително в един екземпляр, а 

документите посочени в точка 11.1.1. до 11.1.4 включително, както и документа по т.11.1.14 се представят 

по отделно за всеки от обекта от настоящата тръжна сесия за които участникът е депозирал заявление за 

участие. 

. 

 12. ДЕПОЗИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ 

Документите изброени в точки от 11.1.1. до 11.1.16. включително, се поставят в запечатан 

непрозрачен плик, върху който са изписани адреса за кореспонденция телефон и по възможност факс и 

електронен адрес на кандидата. 

 

13. СРОК ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

13.1. Заявленията оформени съгласно изискванията на настоящите условия се депозират лично или 

чрез представител в деловодството на Община гр. Сливо поле до 16.00 часа всеки работен ден от 

07.01.2019г до 15.01.2019  г.  

13.2. Депозираните оферти се завеждат с входящ номер и час на постъпване. На депозиращия 

офертата при приемане на предложението се дава документ, върху който са отбелязанни датата и часа на 

подаване на предложението. Заявленията се разглеждат от комисията по реда на тяхното постъпване. 

13.3. Заявления изпратени по пощата и такива представени в пликове с нарушена цялост, 

незапечатани или прозрачни няма да бъдат приемани и разглеждани. 



  

14. РАЗНОСКИ ПО ТЪРГА 

14.1. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на заявлението и представянето им на 

Община Сливо поле , независимо от изхода на търга. 

14.2. Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на участниците. 

 

15. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНАТА СЕСИЯ 

15.1. Тръжната сесия се провежда на отделни търгове за всеки обект по реда на тяхната поредност 

по номера и  при спазване разпоредбите на Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски 

територии –държавна и общинска собственост и  за ползването на дървесина и недървесни продукти 

15.2. В посочения  час на датата определени за провеждане на първата тръжна сесия,  след 

получаване на списъка с кандидатите и представените от тях документи председателят на комисията 

обявява пред присъстващите в залата, че открива провеждането на тръжната сесия  и проверява дали са 

спазени всички предварително обявени условия съгласно условията за допускане до участие на 

кандидатите депозирали заявления и оферти за участие. 

15.3. Кандидат отговарящ на изискванията за допускане до участие, получава от председателят или 

упълномощен от него член на тръжната комисия пореден тръжен номер, с който същият участва до 

приключване на тръжната сесия,  независимо от обстоятелството за колко и кои по ред обекти е допуснат 

до участие . 

15.4. Публичния търг  с явно наддаване за даден обект се повежда  по реда посочен в чл. 61 от 

Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска 

собственост и  за ползването на дървесина и недървесни продукти 

15.4.1.Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, началната цена и стъпката за 

наддаване, последователно обявява нарастването над началната цена, като всяко увеличение е в размер на 

една стъпка и се разграничава със звуков сигнал. 

15.4.2. Наддаването се извършва от допуснатите за участие кандидати, които вдигат предоставените 

им номера и потвърждават гласно размера на обявената от председателя цена. Потвърдената от кандидата 

цена го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка. 

15.4.3. Преди третото обявяване на последната предложена от него цена председателят на комисията 

прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване на наддаването със 

звуков сигнал. 

15.4.4. Печели този от кандидатите, който единствен е потвърдил последната достигната на търга 

цена. Председателят обявява номера на спечелилия кандидат, класирания на второ място, достигнатата 

цена и закрива търга за съответния обект. 

15.4.5. Когато в явен търг участват повече от двама кандидати, предложили еднаква цена с една 

стъпка по-ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя посредством жребий. Когато в 

явния търг участват повече от един кандидат, потвърдили само началната цена, спечелилият и 

класираният на второ място се определят посредством жребий. 

15.4.6. Когато в търга участва повече от един кандидат,но само един от тях е потвърдил началната 

цена, той се обявява за спечелил търга. Когато повече от един кандидати СА потвърдили началната цена 

спечелилият кандидат и класираният на второ място се определят чрез жребий.Не се възстановяват 

гаранцията за участие на допуснати до участие кандидати, които не СА потвърдили началната цена. 

15.5. Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

15.6. Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на кандидатите, който 

се предава за утвърждаване на органа, открил търга, ведно с цялата документация, събрана в хода на 

провеждането му. 

15.7. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

1. определяне на купувач, или 

2. прекратяване на търга. 

15.8. Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по реда на чл. 61 АПК. Заповедта се публикува на интернет страницата на органа Община – гр. 

Сливо поле. 

15.9. В рамките на едноседмичен срок от датата на влизане в сила на заповедта за определяне на 

резултатите от тръжната сесия,  спечелилия търга участник за конкретния обект подписва договор.  

15.10. Когато на търга с явно наддаване е допуснат до участие повече от един кандидат, но при 

започване на наддаването присъства само един от тях, търгът се отлага с един час. В случай че и след 



срока не се явят останалите допуснати кандидати, присъстващият кандидат се обявява за спечелил търга 

при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта. 

15.11. Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил 

търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта. 

15.12. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

 - в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно заявление за 

участие; 

 - в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за участие, но 

няма допуснат кандидат. 

 

16. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

16.1. Гаранциите за участие на спечелилия търга и на класирания на второ място се задържат до 

сключване на договор. 

16.2. Гаранцията за участие на класиралия се на второ място се освобождава в срок до три работни 

дни след сключване на договор със спечелилия търга. 

16.3. При подписване на договора, спечелилия процедурата участник, представя документ за внесена 

гаранцията за изпълнение в размер на  5 % от достигнатата цена. Гаранцията за изпълнение се връща след 

освидетелствуване на всички сечища в обекта, транспортиране на дървесината от временните складове, 

плащане на дължимите суми и отстраняване повредите на извозните пътища. 

16.4. Не се освобождава гаранцията за участие на участник, който е определен за спечелил търга, но 

е отказал да сключи договор по предложената от него цена внесената от него гаранция остава в полза на 

общината. В този случай за купувач се определя участника предложил втората по големина цена. В 

случай, че и той откаже да сключи договор, за него се прилагат горните разпоредби, а процедурата за 

обекта се прекратява. 

16.5. Не се връща гаранцията за участие на участник, който е подал жалба срещу решението за 

класиране, до решаване на спора с влязъл в сила акт. 

16.6. Не се връща гаранцията за участие на кандидата депозирал заявление за оттегляне на 

заявлението след изтичане на крайния срок на подаване на заявленията. Внесената от кандидата гаранция 

се задържа в полза на Общината. 

16.7. Не се връща гаранцията за участие в случай че участниците в търга след изрична покана от 

председателя не изявят желание да купят, включително по начална цена. 

16.8. Внесените гаранции за участие на неспечелилите участници се освобождават в срок до три 

работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу заповедта, с която е обявен резултата от 

търга и класирането. В същия срок се освобождават и гаранциите на всички кандидати  при прекратяване 

на процедурата. 

 

17. ПОВТОРЕН ТЪРГ 

17.1. Повторен търг с явно наддаване за съответния обект се провежда само при наличието на 

предпоставки по чл.64 ал.2 от наредбата.  

 

 

18. СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА СЪС СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК 

  18.1. Договорът за ползване на маркираната дървесина се сключва в едноседмичен срок от влизане 

в сила на заповедта, с която се определят резултатите от проведената процедура и класирането. 

  18.2. Ако спечелилият участник откаже да подпише договора, се поканва за сключване на договор 

класираният на второ място участник по предложената от него цена, като същият е длъжен в седемдневен 

срок от получаванe на поканата да заяви в Община – гр. Сливо поле, писмено своето намерение. В случай, 

че той също откаже, органът издал заповедта за определяне на резултатите от класирането прекратява 

процедурата. 

18.3. В срока за сключване на договора, кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да 

представи документ от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по р.11, 

т.3.1, представляващ свидетелство за съдимост. 

18.4. Договор за покупко-продажба на дървесина не се сключва с кандидат, спечелил търга, който в 

срока за сключване на договор не представи: 

18.4.1. удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

18.4.2. документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 



18.4.3. свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи 

на търговеца; 

 18.4.4. документ за внесена авансова вноска  

    18.5. Документите по т. 18.4 следва да са валидни към датата на подписване на договора и се 

представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие кандидатът 

представя и оригинала за сравнение.   

 

19. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

19.1. Цената се заплаща съгласно предвидените в проекто-договора условия. 

 

 

20. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

1.Търгът се провежда съгласно Закона за горите и Наредбата 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. 

2. Спечелилият процедурата е длъжен да осъществява добиването на маркираната за сеч дървесина 

и да води необходимата документация, съгласно изискванията на Закона за горите и други действащи 

подзаконови нормативни актове. 

            3. Строителството на технологичните пътища за извоз на дървесина от сечищата до 

временните складове се извършва от изпълнителя по одобрения от Община – гр. Сливо поле 

технологичен план и е за негова сметка. 

4. За допуснати от изпълнителя нарушения, същият се санкционира съгласно 

Административнонаказателните разпоредби на Закона за горите и други нормативни актове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

          на КОМИСИЯТА 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА  ДЪРВЕСИНА 

НА КОРЕН СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 

 

 
 От ………………………………………………………………………………………….. 

/Управител по съдебна регистрация или представител по пълномощие/ 

 

 Живущ на адрес: гр./с/………………….,обл.……………… ул…………………. 

 

 л.к. №………...………., изд.на ............……………… от ….......…………………. 

 

 ЕГН ……………………………. 

 

 Управител /представител/ на ТД/ЕТ/ …………………………………………… 

 

 адрес на управление ……………………………………...…………………………… 

 

 тел:  ………………………..;                    факс: ……………………………… 

 

 

 

  Господин Председател, 

   

Желая да участвам в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 

....,подотдели ............................................................................ от горски територии частна общинска 

собственост на ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ  

 

 Запознат/а/ съм с условията за провеждане на процедурата. 

 

 

 

 гр. Русе      ЗАЯВИТЕЛ: ………………… 

         ...............201.. г. 

 

 

    
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи, описани в Условията 

за провеждане на търга.   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Фирма на участника ………………………..………………………………………. 

2. Адрес на управление ………………………………………………………………. 

Улица …………………………………………………………………………………… 

Град …………………………………………………………………………………….. 

Телефон ………………………………………….. 

Моб.тел. ………………………………………… 

Факс ……………………………………………… 

3. Лице за контакти …………………………………………………………………… 

Длъжност ……………………………………………………. 

Адрес ………………………………………………………… 

Телефон ……………………………………………………… 

 

4. Обслужваща банка …………………………………………………………………… 

 

№ на сметката, по която ще бъде възстановен депозитът 

 

 

 

 

 

 

 

/подпис и печат/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

За обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. „г” и „д” от Наредбата 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 

 

 

Долуподписаният/ата ........................................................................................................ 

 (трите имена) 

ЕГН........................................., л.к. № ...................................., издадена на 

................................от.....................................,адрес:..................................................................................................

., в качеството си на ........................................................, както и временно изпълняващ такава длъжност в 

......................................................................, ЕИК……………………………………., /регистрирано по ф.д. № 

..................... на ......................../, с идентификационен номер по БУЛСТАТ ..................................., със 

седалище и адрес на управление ............................................................................................. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

 1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с кмета на община – гр. Сливо поле. 

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. 

 

 Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни 

данни в настоящата декларация . 

 

 

Дата : ................... 2019 г. Декларатор : ............................... 

гр. .................................. ( подпис ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

За обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. „а” и „е” от Наредбата 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 

 

 

 

Долуподписаният/ата ............................................................................................... 

(трите имена) 

ЕГН ........................................., л.к. № ...................................., издадена на 

...............................от.......................................,адрес:............................................................., в качеството си на 

....................................... на ...................................................., 

ЕИК………………………………………./регистрирано по ф.д. № .................. на ......................./, с 

идентификационен номер по БУЛСТАТ ............................., със седалище и адрес на управление 

........................................................................................... 

 

 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 

321а от Наказателния кодекс : 

1.1. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

1.2. престъпление против стопанството и против финансовата, данъчната и осигурителната системи 

по чл. 219 – 260 от Наказателния кодекс; 

1.3. за подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс ; 

1.4. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от Наказателния кодекс; 

 

2. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност 

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в 

настоящата декларация. 

 

 

Дата : ................... 2019 г. Декларатор: ............................... 

гр. .................................. ( подпис ) 



Образец 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

За обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. „б”, „в” и „ж” от Наредбата 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 

 

Долуподписаният/ата ............................................................................................... 

(трите имена) 

ЕГН ........................................., л.к. № ...................................., издадена на ............................... 

от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на 

....................................... на ...................................................., 

ЕИК……………………………………………/регистрирано по ф.д. № .................. на ......................./, с 

идентификационен номер по БУЛСТАТ ............................., със седалище и адрес на управление 

........................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ : 

 

Представляваното от мен дружество /в качеството ми на едноличен търговец/ : 

1. Не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

2. Не е в производство по ликвидация; 

3. Няма парични задължения към държавата и към „община – гр. Сливо поле, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен държавен орган. 

 

 Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни 

данни в настоящата декларация . 

 

 

Дата : ................... 2019 г. Декларатор : ............................... 

гр. .................................. ( подпис ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        ОБРАЗЕЦ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 От ...................................................................., ЕГН .........., жител на гр. ........................, живущ гр. 

......................................, община ".......................................", ул. ................................., л. п. с. ...... № ........, 

издаден от 

.............................. гр. ........................... на ........ г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на 

директорите) на "......................................................................" ООД (АД) 

 

 

                                                        ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

 -  при изпълнението на дейностите …………………………………………............................. 

...................................................................................................................................................................... 

 

       НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

 

 

 

Дата: ........ 2019 г.                                        ДЕКЛАРАТОР: ............................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за техническото оборудване, с което кандидатът 

разполага за изпълнението на поръчката 
 

 

Долуподписният……………………………………………………………………… качеството си 

на:………………………………………………………………… 

на фирма”…………………………………………………… ……….........” 

с адрес на управление: ……………………………….......................................... 

ЕИК/БУЛСТАТ……..………………; 
 

 

ДЕКЛАРИРАМ , ЧЕ : 

 

Представляваното от мен дружество или в качеството ми на едноличен търговец разполага/м със следното 

техническо оборудване за изпълнението на дейността добив на дървесина : 

 

1...................................... ..............................–  ........... бр. 

2................................................................... –  ........... бр. 

3................................................................... –  ........... бр. 

4................................................................... –  ........... бр. 

          5................................................................... –  ........... бр. 

Декларираното по - горе техническо оборудване към момента е изцяло собственост на представляваното от мен дружество 

или  изцяло моя собственост в качеството ми на едноличен търговец  и по отношение на правото на собственост върху 

посоченото оборудване няма претенции от трети лица или други претенции , които биха осуетили или затруднили 

изпълнението на настоящата обществена поръчка , и/или към момента използвам техническо оборудване , изцяло/частично 

собственост на …………………………………..………………………, въз основа на надлежен писмен документ , като срока 

за ползване не е по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка и към момента  по отношение на 

правото на собственост върху техническото оборудване няма претенции от трети лица или други претенции , които биха 

осуетили или затруднили изпълнението на дейността добив на дървесина. 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни 

данни в настоящата декларация . 

 

Дата : ................... 2019 г. Декларатор : ............................... 

гр. .................................. ( подпис ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
Долуподписният……………………………………………………………………… качеството си 

на:………………………………………………………………… 

на фирма”…………………………………………………… ……….........” 

с адрес на управление: ……………………………….......................................... 

ЕИК/БУЛСТАТ……..………………; 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

 

Представляваното от мен дружество „.........................................................................................…” 

разполага със следните технически лица, назначени на трудов договор за изпълнение възлагането на 

дейността, съгласно Заповед №.......... от ...........2018 год. от кмета на община Сливо поле”, както следва: 

1. Технически лица, правоспособни за работа с Бензиномоторен трион (БМТ): 

1.1. ........................ – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност №......../......г. Трудов 

договор ............/...........г. 

1.2. ........................ – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност №......../......г. Трудов 

договор ............/...........г. 

1.3. ........................ – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност №......../......г. Трудов 

 договор ............/...........г. 

1.4. ........................ – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност №......../......г. Трудов 

договор ............/...........г. 

 

2. Технически лица, правоспособни за работа със специализирана горска техника: 

2.1.............................. – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност №......../......г. 

Трудов договор ............/...........г. 

2.2.............................. – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност №......../......г. 

Трудов договор ............/...........г. 

2.3.............................. – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност №......../......г. 

Трудов договор ............/...........г. 

2.4.............................. – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност №......../......г. 

Трудов договор ............/...........г. 

 

 
 

Запознат съм с наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за попълване на деларация с 

невярно съдържание. 

 

 

 

дата: ....................  ПОДПИС:......................................... 

гр. ...................                              (.............................................)  

 

 






