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УТВЪРДИЛ:……………………… 

                                                                        

Инж. ДОБРОМИР ДОБРЕВ –  

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н А    Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

 
 
за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, 

ал. 1, т. 1 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 за  продажба на стояща дървесина на корен по категории и 

сортименти за имот № 000067 /отдел 123 – ж/ в землището на с. Горски Горен Тръмбеш, 

общ. Горна Оряховица 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 

 
1. Копие от Заповед № ………../……...2017г. на Кмета на Община Горна Оряховица за 

провеждане на търг с явно наддаване.  

2. Други тръжни условия. 

3. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите. 

4. Списък на документите, които трябва да представят кандидатите при участие в търга. 

5. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в търга. 

6. Заявление за участие в търга – Образец № 1. 

7. Декларация по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. а - е от Наредбата 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 – Образец № 2. 

8. Декларация за липса на задължения към държавата и към Община Горна Оряховица 

съгласно по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. ж от Наредбата 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  – Образец № 3. 

9. Декларация за наличие на собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на  

ползването на дървесина в имот № 000067 /отдел 123 – ж/ в землището на с. Горски Горен 

Тръмбеш, общ. Горна Оряховица. 

10. Декларация за участие на подизпълнители – Образец № 5. 

11. Декларация за запознаване с условията на търга и извършен оглед на обекта – Образец 

№ 6.  

12. Проект на договор – Образец № 7. 

13. Технологичен план за добив на дървесина и скица на насаждението, включено в 

обекта. 

14. Сортиментна ведомост за очаквания добив. 

15. Заповед № 375 / 11.06.2012 г. на Изпълнителния директор на ИАГ - копие. 

16. Образец на информационна табела по чл. 52, ал. 5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДРУГИ ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

 

І. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА. 

 

1. Заявленията за участие заедно с изискуемите документи се подават в запечатан 

непрозрачен плик от кандидата или негов упълномощен представител в Информационния център 

в Община Горна Оряховица, съгласно заповедта за провеждане на търга. Върху плика кандидатът 

посочва името, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.  

2. При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което 

на приносителя се издава документ. 

3. Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на кандидатите документи, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен 

или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т. 2. 

4. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. 

5. Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните упълномощени 

представители. Когато при откриване на търга не присъства представител на някой от 

кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно 

участие в търга, без да отваря плика с документите му.  

6. Комисията отваря документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване и 

проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача.  

7. Комисията проверява наличието на всички изискуеми документи на кандидатите. 

Комисията отстранява от участие в търга кандидат, който не е представил някой от изискуемите 

от продавача документи и/или те са представени във вид и съдържание, различни от изисканите 

от продавача. 

8. След допускане на кандидатите до следващия етап на търга, комисията предоставя на 

всеки от кандидатите пореден номер за участие. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Преди третото обявяване на последната предложена от кандидата цена, председателят 

на комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява 

приключване на наддаването със звуков сигнал.            

12. Печели този от кандидатите, който първи е потвърдил последната достигната на търга 

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

достигнатата цена и закрива търга за обекта. 

13. 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.  

14. Когато в явния търг 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 възстановява гаранцията за участие на допуснати до участие кандидати, 

които не са потвърдили началната цена. 

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



16. Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга, заедно с цялата 

документация, събрана в хода на провеждането му.  

17. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, с която: 

- се определя купувач, или 

- се прекратява търга. 

18. 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 Община 

Горна Оряховица.  

            19. Когато на търг 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 имотите. 

            20. 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 имотите. 

            21. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

21.1. не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата;  

21.2. кандидатът не отговаря на условията за провеждане на търга; 

21.3. първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

21.4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

21.5. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат 

да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

21.6. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

21.7. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

22. Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същите имоти, само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

23. В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят 

желание да купят, включително по начална цена, търгът за обекта се прекратява, а внесените от 

тях гаранции за участие не се възстановяват. 

                

  ІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Заповедта за класиране на кандидатите в търга, както и заповедта за прекратяването му 

се съобщават по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и се публикуват 

на интернет страницата на Община Горна Оряховица. Заповедите по т. 1 могат да се обжалват по 

реда на АПК.  

2. Кметът на Община Горна Оряховица може да включи в заповедите по т. 1 разпореждане 

за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК. 

3. В 7 /седем/ дневен срок след влизане в сила на заповедта по т. 1, участникът, класиран 

на първо място, е длъжен да внесе 50 % /петдесет  процента/ от достигнатата цена по банкова  

сметка на Община Горна Оряховица: IBAN BG45FINV91508416803776 в “Първа Инвестиционна 

Банка” гр. Горна Оряховица, код за плащане 44-70-00, BIC код FINVBGSF и да сключи договор 

за продажба. 

4. Ако в посочения в т. 3 срок, класираният на първо място не внесе предложената цена и 

не сключи договор, той губи правото да закупи количествата сортименти, а внесената от него 

гаранция за участие в търга се задържа в полза на Община Горна Оряховица. В този случай 

Кметът на Община Горна Оряховица поканва класирания на второ място участник да внесе 

предложената от него цена и да сключи договор. Ако в срок от три работни дни от получаване на 

поканата, класираният на второ място не внесе достигнатата от него цена и не сключи договор, 



той също губи правото за закупуване на стоящата дървесина на корен. Внесената от него 

гаранция за участие в търга се задържа в полза на Община Горна Оряховица, а дървесината се 

счита за непродадена. 

5. Срокът за изпълнение на договора за продажба на стояща дървесина на корен е  

тридесет календарни дни след изтичане на срока по последното издадено позволително за сеч и 

извоз на купувача. 

6. Купувачът /участникът, с който Община Горна Оряховица сключи договор за продажба 

на стояща дървесина на корен/ е длъжен за своя сметка да организира ритмично товарене, 

транспортиране и експедиция на добиваната дървесина. Ако купувачът по своя вина системно не 

изпълнява тези си задължения и в резултат на това се стигне до невъзможност за продължаване 

на сечта и извоза, Kмета на Община Горна Оряховица има право да прекрати едностранно 

сключения договор. 

7. В случай на природно бедствие, война, размирици, стачки, обявяване на мобилизация, 

прекратяване на дипломатически отношения, както и всякакви други факти и събития, 

характеризирани като извънредни, които не зависят от волята на страните по договора за 

продажба на стояща дървесина на корен, и които същите не могат да отстранят със свое действие 

и/или бездействие, поради което изпълнението на договора се забави, срокът на договора се 

удължава с продължителността на срока, през който трае събитието.  В случай, че събитието 

продължи повече от 30 /тридесет/ дни, счита се, че е налице обективна невъзможност за 

изпълнение на поетите от страните насрещни задължения, а действието на договора се 

прекратява по право, като същото се установява по реда, предвиден в т. 8. 

8. При възникване на обстоятелства, които водят до обективна невъзможност за 

изпълнение на задълженията /форсмажорни обстоятелства/, на която и да е от страните, 

последните не носят отговорност и не дължат неустойки за пропуснати ползи и нанесени вреди. 

Обстоятелствата, обуславящи обективната невъзможност за изпълнение на задълженията, на 

която и да е от страните, се констатират с протокол на комисия, назначена от Kмета на Община 

Горна Оряховица. Кметът на Община Горна Оряховица назначава съответната комисия след 

постъпване в общината на писмено искане на някоя от страните. Искането трябва да е постъпило 

в общината не по-късно от 3 /три/  дни след възникване на обстоятелството. 

9. След подписване на предавателно–приемателен протокол от представител на купувача 

дървесината се счита за предадена и става собственост на купувача. От този момент купувачът 

няма право на рекламации за дървесината и носи пълна отговорност за по-нататъшното й 

транспортиране и разпореждане в съответствие със Закона за горите и другите действащи 

нормативни актове. От момента на предаването върху него преминава и отговорността по 

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

10. При наличие на правно основание за промяна на цените по договора, включително и 

изменение на нормативната база съобразно, която те са определени, страните сключват анекс за 

тяхното актуализиране. 

11. След сключване на договора и при установени разлики между действително добитото 

количество дървесина от съответното насаждение и посоченото в настоящата документация, се 

изчислява единична цена от процентното съотношение между предложената и достигната в търга 

цена за всяка категория и дървесен вид.  

Заплащането на действително добитото количество, отразено в предавателно-

приемателния протокол се извършва по изчислената единична цена. 

            12.  При сключване на договор кандидатът е длъжен да представи: 

12.1. Удостоверения от компетентните органи за липсата на:  

- задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, издадени от 

териториалната дирекция на НАП по седалището на представляваното от него дружество/ 

едноличен търговец, не по-рано от един месец от датата на сключване на договора; 

- задължения към Общината по съдебна регистрация на дружеството/едноличния 

търговец;  



12.2. документ, удостоверяващ, че не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по 

несъстоятелност; 

12.3. документ, удостоверяващ, че не е в производство по ликвидация; 

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

съответния кандидат съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на 

Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, където кандидатът е регистриран. 

12.5. документ за внесена парична или учредена в полза на Община Горна Оряховица 

банкова гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5 % /пет процента/ от достигнатата при 

търга цена без включен ДДС.         

12.6. документ за внесена сума - 50 % /петдесет процента/ от достигнатата на търга цена. 

13. Документите по т. 12 се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При 

представяне на заверено копие, кандидатът представя и оригинала за сравнение. 

 14. При наличие на подизпълнител, при сключване на договора се представят и 

съответните документи по т. 12.1, т. 12.2., т. 12.3. и т. 12.4. 

15. Договор не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към Общината по съдебна регистрация, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган или който не представи изискуемите документи по т. 12 и т. 14. 

 

ІІІ. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

           1. Гаранция за участие. 

Гаранцията за участие е в размер на 105,00 лв. /Словом: сто и пет лева/. 

Гаранцията за участие на отстранените кандидати и на кандидати, които не са класирани 

на първо или второ място, се освобождава в срок от 3 /три/ работни дни след изтичане на срока за 

обжалване на заповедта за класиране или за прекратяване на търга. Гаранцията за участие се 

задържа, когато кандидат: 

- оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на заявления; 

- подаде жалба срещу решението за класиране до решаване на спора с влязъл в сила акт; 

- е определен за спечелил търга, но е отказал да сключи договор; 

 

Гаранцията за участие на класираните на първо и второ място кандидати се освобождават 

след сключване на договора. 

Гаранциите се освобождават без да се дължат лихви за периода, през който средствата 

законно са престояли по сметката на Община Горна Оряховица. 

 

2. Гаранция за изпълнение. 

При сключване на договора, спечелилият търга участник представя гаранция за 

изпълнение в размер, определен в заповедта за класиране – 5 % /пет процента/ от достигната 

цена.  

Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 5 /пет/ работни дни след съставяне на 

констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта. В случай, че е учредена  

банкова гаранция за изпълнение, оригинала на банковата гаранция се връща на кандидатa, а към 

документацията се прилага заверено от кандидата копие от издадената банкова гаранция.  

 

Гаранцията за изпълнение се задържа при условията, посочени в договора за продажба на 

стояща дървесина на корен. 

 

 

 

 

 



 

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ 

КАНДИДАТИТЕ 
  

 

 І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ. 
 

В търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, имот № 000067 /отдел 123 – 

ж/ в землището на с. Горски Горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, може да участват 

кандидати, които: 

а/ не са осъждани с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление 

по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

б/ не са обявени в несъстоятелност и не са в производство по несъстоятелност; 

в/ не са в производство по ликвидация; 

г/ не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ); 

д/ не са сключили договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

е/ не са лишени от право да упражняват търговска дейност; 

ж/ нямат парични задължения към държавата и към Общината по съдебна регистрация на 

дружеството/юридическото лице, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган; 

з/ имат сключен  договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за 

съответната дейност когато кандидатите са физически лица или посочват номера на 

удостоверението за регистрация на кандидатите в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за 

съответната дейност - когато кандидатите са юридически лица или еднолични търговци; 

и/ имат минималния брой собствена техника, осигуряваща извършване на ползването на 

дървесина от конкретния обект, съгласно изискванията посочени в „Други тръжни условия” от 

документацията. Техниката следва да е регистрирана, в зависимост от вида ú, съгласно 

действащото законодателство и да е технически изправна; 

й/ представи всички изискуеми документи съгласно документацията. 

к/ отговаря на минималните технически и квалификационни изисквания за извършване на 

ползването на дървесина, определени в тръжната документация. 

Изискванията  от буква „а” до буква „ж”, с изключение на букви „б”, „в”, „д” и „ж” се 

отнасят за управителите или за лицата, които представляват кандидата, съгласно Търговския 

закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е 

регистриран. Документите от буква „а” до буква „и” се представят в оригинал или заверено от 

кандидата копие с изключение на декларациите по букви от „а” до буква „ж”, които се 

представят само в оригинал; 

Допуска се наемането на подизпълнители от спечелилият кандидат. Когато кандидатът в 

процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се вписва в офертата. В този случай 

към офертата се прилагат и документите от букви „а” до „з” от настоящата заповед  за всеки 

посочен подизпълнител и доказателства, че кандидатът заедно с посочените от него 

подизпълнители отговаря на изисквания на продавача, които са определени в условията за 

провеждане на търга. 

Обстоятелствата по буква „а” – буква „ж” се удостоверяват с декларация, а 

обстоятелствата  по буква „з” - с документ от съответния компетентен орган. 

Обстоятелствата по буква „и” – буква „к” се удостоверяват с декларация и с документи, 

съгласно изискванията в т. ІІ от настоящата документация.  

 

 

 



 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИКА, НЕОБХОДИМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ПОЛЗВАНЕТО В ОБЕКТА. 

 

1. Необходим минимален брой моторни триони съгласно техническите им характеристики 

за усвояване на дървесната маса от насажденията от обекта - 3 бр. 

2. Необходим минимален брой единица техника за осъществяване на извоза: трактор – 1 

бр. 

3. Необходим минимален брой единица техника за осъществяване на рампиране – 1 бр. 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ 

КАНДИДАТИТЕ ПРИ УЧАСТИЕ В ТЪРГА 
 

1. Заявление за участие в търга – Образец № 1.  

2. Документ за внесена гаранция за участие в търга /оригинал или заверено копие от 

кандидата/. 

3. Документ за закупени тръжни книжа - оригинал или заверено копие от кандидата. 

4. За юридически лица и еднолични търговци - ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър.  

- копие от документ за данъчна регистрация. 

5. За физическо лице – копие от документ за самоличност. 

6. Декларация по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. а  до буква е от Наредбата 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 – Образец № 2.  

7. Декларация за липса на задължения към държавата и към Община Горна Оряховица по 

чл. 58, ал. 1, т. 3, б. ж от Наредбата 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 - Образец № 3. 

8. Заверено копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър 

по чл. 241 от Закона за горите за дейността „добив на дървесина” и заверени копия от трудовия 

договор, регистрацията на същия в НАП и удостоверението на наетия лицензиран лесовъд в 

публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите, за дейността „планиране и организация на 

добива на дървесина” /в деня на провеждане на търга, комисията проверява служебно 

актуалността на удостоверенията/. 

Когато кандидатът е физическо лице, представя и копие от договор с лице, вписано в 

публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите за дейността „добив на дървесина” 

9. Доказателства за наличието на необходимия минимален брой собствена или наета 

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

9.1. Декларация и към нея списък на техниката - образец № 4, която трябва да е 

регистрирана, в зависимост от вида й, съгласно действащото законодателство, и технически 

изправна, с приложени: 

- Заверено от кандидата извлечение от балансовите сметки или счетоводните книги за 

ДМА, относно притежаваната от кандидата минимален брой техника, осигуряваща извършване 

на услугата или договори за наем, в случай че техниката е наета;  

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

изисква за съответния вид техника) – заверено от кандидата копие,  

- Талон за преминал технически преглед на същата пред КАТ и/или КТИ за 2017г. – 

заверени от кандидата копия.  

- Заверено копие от договор за наем, ако техниката е наета. 

10. Списък на служителите и работниците на кандидата /подписан и подпечатан от 

кандидата/, отговарящи за извършването на ползването на дървесина, в бройки и съответстващи 



на изискуемия минимален брой техника, съгласно т. 9.1, с приложени заверени копия на 

следните документи: 

- свидетелства за придобита правоспособност за работа с изискуемата техника, 

удостоверяващи професионалната квалификация на тези служители и работници на кандидата; 

- трудови договори на тези работници и/или граждански договори с тях; 

- справка за регистрация на трудовите договори в НАП. 

11. Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и дейностите, 

които те ще извършват, и дела на тяхното участие - Образец № 5. 

Документите по т. 1 - 10 се прилагат и за съответните подизпълнители. 

12. Декларация за запознаване с условията на търга и извършване оглед на обекта - 

Образец № 6.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  
1. Когато кандидат в търга е обединение, което не е юридическо лице, документите се 

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

2. Когато кандидат в търга е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, документите, които са на чужд език, се представят в официален превод.  

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с 

Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

3. При изготвяне на документите си за участие всеки кандидат трябва да се придържа 

точно към обявените от продавача условия. 

4. До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки кандидат 

може да ги оттегли, промени или допълни. 

5. Когато кандидатът за участие в търга представя копие от документите, трябва да е 

положил своя подпис и печат върху тях и при поискване да представи оригиналите на комисията 

за сравнение.  

6. Документът за самоличност и нотариално завереното изрично пълномощно се 

представят на комисията при откриването на процедурата. 

7. Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от 

кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика кандидатът посочва името на 

кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.  

 

ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

КАНДИДАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕ В ТЪРГА 
         

 1. Когато при откриване на търга не присъства представител на някой от кандидатите, 

подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в търга, 

без да отваря плика с документите му.  

2. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

- който не е представил някой от изискуемите от продавача документи или те са 

представени във вид и съдържание, различни от изисканите от продавача; 

- за когото са налице обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейностите в горски територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти 

- кандидат, който при провеждането на търга пречи или не спазва реда за провеждането 

му. 

3. Декласира се кандидат, спечелил търга, когато се установи по надлежен ред, че е 

посочил неверни данни в декларацията или е представил документ с невярно съдържание. При 

това положение за спечелил се обявява вторият класиран кандидат. 

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

поискване да ги представи на комисията. 

 



 

 

Образец №1 

 
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ТРЪЖНАТА КОМИСИЯ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 112, АЛ. 1 Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И  

ЧЛ. 49, АЛ. 1 Т. 1 ОТ НАРЕДБАТА 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 

 

от ……………………………………………………………………..……….…………………….,  

с ЕГН ……………………., с адрес: гр./с. …………………., общ.. ……………………….., обл. 

…………………………………………..., ул.………………….………………………….., № ………, 

ет.….., вх.……….., ап.………………, притежаващ л.к. №……...…………..………, издадена на 

…………………. г. от МВР - ………………………………………………………., 

в качеството си на …………………………………….…………………………………………… 

 (управител, изпълнителен директор, член на съвета на директорите или др.)  

на ………………………….…………………………………………………………….………….., 

със седалище и адрес на управление: гр./с. …………………..………………………………, общ. 

……………………….….., обл…………………………………….…………………….., ул. 

……………………..……, №………….., вх.…., ет.……….., ап.……….., вписано в търговския 

регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК ………………….…….., тел. 

........................................., факс. ..........................................., e-mail: …………………………….. 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н / Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

Заявявам желанието си да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен в имот № 000067 /отдел 123 – ж/ в землището на с. Горски Горен 

Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, който ще се проведе на …………….2017г. от …….. ч. в 

ст.102,  в сградата на Община Горна Оряховица. 

  
Запознат/а/ съм и съм съгласен с условията за провеждане на търга. 

 

    

..................2017г. 

гр. ............................                                                             С УВАЖЕНИЕ: 

                                                                                /подпис/ 

            

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

за провеждане на търга. 

 

 

 

 

 



 

Образец № 2 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПО  ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3, Б. А - Е ОТ НАРЕДБАТА 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 

 

 Долуподписаният........................................................………………….............................., с 

ЕГН ……………………., с адрес: гр./с. …………………., общ.. ……………………….., обл. 

…………………………………………..., ул.………………….………………………….., № ………, 

ет.….., вх.……….., ап.………………, притежаващ л.к. №……...…………..………, издадена на 

…………………. г. от МВР - ………………………………………………………., 

в качеството си на …………………………………….…………………………………………… 

 (управител, изпълнителен директор, член на съвета на директорите или др.)  

на ………………………….…………………………………………………………….………….., 

със седалище и адрес на управление: гр./с. …………………..………………………………, общ. 

……………………….….., обл…………………………………….…………………….., ул. 

……………………..……, №………….., вх.…., ет.……….., ап.……….., вписано в търговския 

регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК ………………….…….., тел. 

........................................., факс. ..........................................., e-mail: …………………………….., 

във връзка с участието си в търг с явно наддаване по реда на чл. 49, ал. 1 т. 1 от Наредбата 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 и чл. 112, ал. 

1 т. 1 от Закона за горите, имот № 000067 /отдел 123 – ж/ в землището на с. Горски Горен 

Тръмбеш, общ. Горна Оряховица. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

          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; 

 2. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм в производство за обявяване в 

несъстоятелност. 

 3. Не се намирам в производство по ликвидация. 

 4. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност. 

 5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Кмета на Община Горна 

Оряховица или със служители на ръководна длъжност в Община Горна Оряховица. 

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

на конфликт на интереси. 

 

 

     

 Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за посочени 

неверни данни. 

 

 

.......................2017г. 

гр. ...............................        ДЕКЛАРАТОР:....................... 
 

 



 

 

 

*  Запознат съм с разпоредбата на чл. 21 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси: 

"Чл. 21. (1). Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице 

по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от 

освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с 

търговските дружества ши кооперации, по отношение на които в последната 

година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е 

осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е 

сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или 

акции, да е управител или член на орган на управление ши контрол на такива 

търговски дружества или кооперации. 

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1". 

**  Запознат съм с разпоредбата на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: 

„§ 1. По смисъла на този закон: 

1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) "Свързани лица" са съпрузите или лицата, 

които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до 

четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и 

физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически 

или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и 

обективност.” 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец № 3 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПО  ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3, Б. Ж ОТ НАРЕДБАТА 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 
 

 Долуподписаният........................................................………………….............................., с 

ЕГН ……………………., с адрес: гр./с. …………………., общ.. ……………………….., обл. 

…………………………………………..., ул.………………….………………………….., № ………, 

ет.….., вх.……….., ап.………………, притежаващ л.к. №……...…………..………, издадена на 

…………………. г. от МВР - ………………………………………………………., 

в качеството си на …………………………………….…………………………………………… 

 (управител, изпълнителен директор, член на съвета на директорите или др.)  

на ………………………….…………………………………………………………….………….., 

със седалище и адрес на управление: гр./с. …………………..………………………………, общ. 

……………………….….., обл…………………………………….…………………….., ул. 

……………………..……, №………….., вх.…., ет.……….., ап.……….., вписано в търговския 

регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК ………………….…….., тел. 

........................................., факс. ..........................................., e-mail: …………………………….., 

във връзка с участието си в търг с явно наддаване по реда на чл. 49, ал. 1 т. 1 от Наредбата 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 и чл. 112, ал. 

1 т. 1 от Закона за горите, за имот № 000067 /отдел 123 – ж/ в землището на с. Горски Горен 

Тръмбеш, общ. Горна Оряховица 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

  Представляваното от мен дружество/едноличен търговец, няма парични задължения към 

държавата и към Община Горна Оряховица и установени с влязъл в сила акт на компетентен 

орган. 

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране 

на неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….. 2017г.      ДЕКЛАРАТОР: 

гр. Горна Оряховица 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

* Запознат съм с разпоредбата на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс:  

Чл. 162. (1) Държавните и общинските вземания са публични и частни. 

(2) Публични са държавните и общинските вземания: 

1. за данъци, включително акцизи, както и митни сборове, задължителни осигурителни 

вноски и други вноски за бюджета; 

2. за други вноски, установени по основание и размер със закон; 

3. за държавни и общински такси, установени по основание със закон; 

4. за незаконосъобразно извършени осигурителни разходи; 

5. за паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата, глоби и 

имуществени санкции, конфискации и отнемане на парични средства в полза на държавата; 

6. по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в 

полза на държавата или общините, както и решения на Европейската комисия за 

възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ; 

7. по влезли в сила наказателни постановления; 

8. за недължимо платените и надплатените суми, както и за неправомерно получените 

или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани от предприсъединителните 

финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд 

на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, 

Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях 

национално съфинансиране, които възникват въз основа на административен акт, както и 

глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и в правото 

на Европейския съюз; 

9.  лихвите за вземанията по т. 1 - 8.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец № 4 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

от ……………………………………………………………………..……….…………………….,  

с ЕГН ……………………., с адрес: гр./с. …………………., общ.. ……………………….., обл. 

…………………………………………..., ул.………………….………………………….., № ………, ет.….., 

вх.……….., ап.………………, притежаващ л.к. №……...…………..………, издадена на …………………. г. 

от МВР - ………………………………………………………., 

в качеството си на …………………………………….…………………………………………… 

 (управител, изпълнителен директор, член на съвета на директорите или др.)  

на ………………………….…………………………………………………………….………….., 

със седалище и адрес на управление: гр./с. …………………..………………………………, общ. 

……………………….….., обл…………………………………….…………………….., ул. 

……………………..……, №………….., вх.…., ет.……….., ап.……….., вписано в търговския регистър на 

Агенцията по вписванията с ЕИК ………………….…….., тел. ........................................., факс. 

..........................................., e-mail: …………………………….. 

във връзка с участието си в търг с явно наддаване по реда на чл. 49, ал. 1 т. 1 от Наредбата 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 и чл. 112, ал. 1 т. 1 от Закона за горите, в 

имот № 000067 /отдел 123 – ж/ в землището на с. Горски Горен Тръмбеш, общ. Горна 

Оряховица 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Разполагам със следния брой собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на 

ползването на дървесина в имот № 000067 /отдел 123 – ж/ в землището на с. Горски Горен 

Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, а именно: 

1. ………………….(…………………..….)  броя моторни триона; 

2…………………..(……………………….) броя трактор; 

3…………………..(……………………….) броя техника за осъществяване на рампиране 

………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………….……………………………………………………………..………………………………….. 

 

Декларирам, че по-горе описаната техника е регистрирана, в зависимост от вида ú, съгласно 

действащото законодателство и е технически изправна. 

Прилагам: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

…………….. 2017г.      ДЕКЛАРАТОР: 

гр. Горна Оряховица 

 



 

 

Образец № 5 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

от ……………………………………………………………………..……….…………………….,  

с ЕГН ……………………., с адрес: гр./с. …………………., общ.. ……………………….., обл. 

…………………………………………..., ул.………………….………………………….., № ………, 

ет.….., вх.……….., ап.………………, притежаващ л.к. №……...…………..………, издадена на 

…………………. г. от МВР - ………………………………………………………., 

в качеството си на …………………………………….…………………………………………… 

 (управител, изпълнителен директор, член на съвета на директорите или др.)  

на ………………………….…………………………………………………………….………….., 

със седалище и адрес на управление: гр./с. …………………..………………………………, общ. 

……………………….….., обл…………………………………….…………………….., ул. 

……………………..……, №………….., вх.…., ет.……….., ап.……….., вписано в търговския 

регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК ………………….…….., тел. 

........................................., факс. ..........................................., e-mail: …………………………….. 

във връзка с участието си в търг с явно наддаване по реда на чл. 49, ал. 1 т. 1 от Наредбата 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 и чл. 112, ал. 

1 т. 1 от Закона за горите, за имот № 000067 /отдел 123 – ж/ в землището на с. Горски Горен 

Тръмбеш, общ. Горна Оряховица 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

При изпълнение на договора, сключен след провеждане на търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен в имот № 000067 /отдел 123 – ж/ в землището на с. 
Горски Горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица 

 

ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ / НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

(ненужното се задрасква) 

Подизпълнители са:…………………………….………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...............................

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

          

Участието им е ………………… на сто от общата цена, предложена за изпълнение на 

дейността, която включва конкретна част от предмета на дейността, а именно: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

              

В случай, че участникът ще използва повече от един подизпълнител се посочват 

гореописаните обстоятелства за всеки един поотделно. 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране 

на неверни данни. 

 

…………….. 2017г.      ДЕКЛАРАТОР: 

гр. Г. Оряховица 

 



 

Образец № 6 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

от ……………………………………………………………………..……….…………………….,  

с ЕГН ……………………., с адрес: гр./с. …………………., общ.. ……………………….., обл. 

…………………………………………..., ул.………………….………………………….., № ………, 

ет.….., вх.……….., ап.………………, притежаващ л.к. №……...…………..………, издадена на 

…………………. г. от МВР - ………………………………………………………., 

в качеството си на …………………………………….…………………………………………… 

 (управител, изпълнителен директор, член на съвета на директорите или др.)  

на ………………………….…………………………………………………………….………….., 

със седалище и адрес на управление: гр./с. …………………..………………………………, общ. 

……………………….….., обл…………………………………….…………………….., ул. 

……………………..……, №………….., вх.…., ет.……….., ап.……….., вписано в търговския 

регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК ………………….…….., тел. 

........................................., факс. ..........................................., e-mail: …………………………….. 

във връзка с участието си в търг с явно наддаване по реда на чл. 49, ал. 1 т. 1 от Наредбата 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 и чл. 112, ал. 

1 т. 1 от Закона за горите, за имот № 000067 /отдел 123 – ж/ в землището на с. Горски Горен 

Тръмбеш, общ. Горна Оряховица 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящия търг и отговарям на 

техническите изисквания за извършване ползването на дървесината, определени в заповедта за 

откриване на процедурата и в условията за провеждането й. 

2. Извърших оглед на имотите и съм запознат/а с фактическото му състояние. 

3.Информиран/а съм, че ако спечеля търга и откажа да сключа договора в определения 

срок, внесената гаранция за участие не се връща. 

 

                                    

 

 

 

 

 

..............2017г.             ДЕКЛАРАТОР: 

гр. Горна Оряховица         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОЕКТ: 
 

ДОГОВОР 

ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 
 
 

Днес, ……………… г. в гр. Горна Оряховица, на основание Заповед №……./…….…….. на 

Кмета на Община Горна Оряховица, за класиране на кандидатите от проведен търг с явно 

наддаване по реда на чл. 49, ал.1 т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни продукти, се сключи настоящият договор за продажба на стояща 

дървесина на корен между: 

 1. Община Горна Оряховица с адрес: гр. Горна Оряховица,  обл. Велико Търново, пл. ”Г. 

Измирлиев” № 5, БУЛСТАТ 000133673, представлявана от инж. Добромир Стойков Добрев – 

Кмет, наричана по-нататък ПРОДАВАЧ от една страна   и 

 

2. ………………….…………….., с ЕИК ………………., със седалище и адрес на 

управление…………………………………………., представлявано от……………………….. 

…………………………………………………………., с  ЕГН ………………., в качеството му 

на……………….……………., наричан по-нататък КУПУВАЧ, от друга страна. 

Страните се договориха за  следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА. 
 

 

Чл. 1. Предмет на договора са прогнозни количества маркирана дървесина на корен от 

имот № 000067 /отдел 123 – ж/ в землището на с. Горски Горен Тръмбеш, общ. Горна 

Оряховица съгласно технологичните планове за сеч и достигната цена при наддаването, както 

следва: 

 
Населено 

място 

№ 

на 

имота 

съгл.  

АОС 

Място за 

извърш-

ване на 

дейностт
а 

отдел/ 

подотдел 

Дървесен 

вид 

Категория 

Дървесина 

Количе
ство 

 

/куб. м./ 

Общо 

лежаща 

маса 

/куб. м./ 

Обща 

цена 

без ДДС 

в лв. 

Гаран 

ция за 

участие 
в лв. 

Стъпка 

за 

наддава
не 3 % 

от 

начал. 

тр. цена 

в лв. 

Бряст 
Дърва за 

огрев 13 356,20 

  

Бял бор  Дърва за 

огрев 87 1513,80 

  

с. Горски 

Горен 

Тръмбеш 

 

000067 

 

123 – ж 

 

Черен бор Дърва за 

огрев 13 

 

 

113 

 226,20 

  

 

ОБЩО 

 

 

    

113 2096,20 

 

       

105,00 

 

62,89 

 

 

Чл. 2. /1/.  Краен срок на договора е тридесет календарни дни след изтичане на срока по 

последното издадено позволително за сеч и извоз на купувача. При обективна необходимост от 

удължаване сроковете за транспортиране съответно се удължава срокът и на настоящия договор. 



/2/. Крайният срок на получаване на позволителното за сеч от страна на КУПУВАЧА за 

обекта посочен в чл. 1. е …………...2017г. 

/3/. Лицензиран лесовъд на КУПУВАЧА е………………………………………………, с 

удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите № ……./ 

………….., тел. за връзка: …………….... 

/4/. Позволителното за сеч е за сметка на КУПУВАЧА. 
  

 

ІІ. ЦЕНИ. НАЧИН И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

 

Чл. 3. /1/ Цената, която КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати на ПРОДАВАЧА за 

прогнозните количества маркирана дървесина на корен от имот № 000067 /отдел 123 – ж/ в 

землището на с. Горски Горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица е 

……………………………….. лв. /Словом: …………………./ без ДДС или /Словом………………./ 

с ДДС разпределена по сортименти, съгласно таблицата в т. 1.1 от настоящия договор, където е 

отразена достигнатата обща цена при наддаването. 

            /2/ При сключването на договора, КУПУВАЧЪТ заплаща 50 % /петдесет процента/ от 

посочената в ал. 1 от настоящия договор цена, в размер на …… лв. /Словом……………../ по 

банкова сметка на Община Горна Оряховица: IBAN BG45FINV91508416803776 в “Първа 

Инвестиционна Банка” гр. Горна Оряховица, код за плащане 44-70-00, BIC код FINVBGSF. 

/3/ За добито определено количество дървесина от съответен сортимент, КУПУВАЧЪТ 

уведомява ПРОДАВАЧА по реда на глава VI от настоящия договор, за изготвяне между страните 

на протокол за кубиране на дървесина на временен склад. 

/4/ При добив на по-голямо количество сортименти от прогнозните, посочени в таблицата 

в чл. 1, те се заплащат съгласно достигнатите цени за съответния сортимент. Съобразно 

достигнатата при наддаването цена, пропорционално се изчисляват достигнатите единични цени 

на категориите и сортиментите. 

/5/ Съгласно посочените количества по сортименти в предавателно-приемателния 

протокол за преминаване собствеността върху добитата дървесина след заплащането й, 

издаването на превозни билети и транспортирането на дървесината се осъществява за сметка на 

КУПУВАЧА. Превозните билети се издават до размера на внесените от КУПУВАЧА вноски. В 

5-дневен срок след издаване на протокола ПРОДАВАЧЪТ издава фактура 

 /6/ При наличие на правно основание за промяна на цените по договора, включително и 

изменение на нормативната база, съобразно, която те са определени, страните сключват анекс за 

тяхното актуализиране. 

Чл. 4. /1/ Гаранцията за изпълнение в размер на ……………………. лв. 

/Словом:………………лев/, представляваща 5 % /пет процент/ от стойността, посочена в чл. 3, ал. 

1 от настоящия договор. Гаранцията може да бъде парична сума или банкова гаранция, като 

същата се внася или представя при сключване на договора и преди започване на дейността в 

обека. В случай, че гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по сметка на 

Община Горна Оряховица IBAN BG04FINV91503316803795 в “Първа Инвестиционна Банка”, 

BIC код на FINVBGSF. 

/2/ Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА в срок от 5 

/пет/ работни дни, след освидетелстване на сечището в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното транспортиране на цялото количество, 

действително добита дървесина. Протоколът за освидетелстване на сечището се подписва от 

регистриран лесовъд, нает от КУПУВАЧА. 

/3/ В случай, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, 

че тя се освобождава след изрично писмено известие от Възложителя. 

Чл. 5. /1/ ПРОДАВАЧЪТ може да задържи гаранцията за изпълнение по чл. 4, в случай, че 

договорът бъде прекратен или развален преди изтичането на договорения срок поради лошо 

изпълнение или пълно неизпълнение на задълженията от страна на КУПУВАЧА, доказано по 

съответния ред.   



/2/ Начислените по реда на този договор неустойки се удържат от внесената гаранция за 

изпълнение на договора, като ПРОДАВАЧЪТ не е задължен да доказва претърпени в следствие 

на неизпълнението или неточното изпълнение вреди, както и техния размер. 

 /3/ ПРОДАВАЧЪТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение за 

всички претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие неизпълнението или неточното 

изпълнение на този договор от страна на КУПУВАЧА, след като докаже размера на 

претърпените вреди и пропуснатите ползи.  

 /4/ Ако претърпените вреди, пропуснатите ползи и начислените неустойки надвишават 

размера на внесената гаранция, събирането им става по общия исков ред. 
  

ІІІ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА. 

 

Чл. 6. /1/ С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно-

приемателния протокол, насаждението от обекта се предава на КУПУВАЧА. От момента на 

предаването върху него преминава и отговорността по осъществяване на противопожарната 

охрана, и контрол срещу незаконна сеч в обекта.  

/2/ Позволителното за сеч и протоколът за приемане на насаждението от обекта се 

изготвят в присъствието на регистриран лесовъд на КУПУВАЧА, който ги подписва. 

 /3/ С акта на подписване на предавателно–приемателния протокол за преминаване 

собствеността върху добитата дървесина, тя се счита за предадена и става собственост на 

КУПУВАЧА. От този момент КУПУВАЧЪТ няма право на рекламации за дървесината и носи 

пълната отговорност за по-нататъшното й транспортиране и разпореждане в съответствие със 

Закона за горите и другите действащи нормативни документи. 

 

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. 

 

Чл. 7. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предостави владението и ползването на дървесината от 

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

на отдела от обекта се удостоверява с подписване на предавателно-приемателен протокол между 

страните, като от страна на КУПУВАЧА задължително участвува и лицензирания лесовъд.  

 Чл. 8. /1/ ПРОДАВАЧЪТ е длъжен: 

 1. да изготви и утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на 

дървесината в насаждението от обекта, предмет на настоящия договор 

 2. да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

 3. да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена дървесина. 

            4. да следи за правилно подготвените за транспортиране сортименти, маркирани с 

контролна горска марка /КГМ/ на лицензирания лесовъд, нает от КУПУВАЧА и поставена 

кубатура, съгласно изискванията на действащите нормативни документи. 

5. да следи за правилно издадени превозни билети за транспортиране на дървесината от 

страна на КУПУВАЧА. 

 6. да освидетелства сечището в определения срок. 

 7. съгласно чл. 10, ал. 3, т. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. да проведе начален 

инструктаж на управителя или упълномощено от него лице и/или  наетия лицензиран лесовъд, 

който да извършва посочените в настоящия договор инструктажи.  

/2/ ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да запознае КУПУВАЧА и лицензирания лесовъд на 

КУПУВАЧА, със Заповед № 375/11.06.2012 г. на Изпълнителния директор на ИАГ. 

 Чл. 9. /1/ ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

 /2/ ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, налагащи промяна в 

интензивността на сечта в насаждението, 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 сортименти дървесина за 

даденото насаждение. 

/3/ При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на ал. 2 и преди 

сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да сключи анекс, с който прекратява действието 

на договора спрямо конкретното насаждение.  

 /4/ При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на ал. 2 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. 

 Чл. 10. В 5-дневен срок след издаване на предавателно-приемателния протокол за 

преминаване собствеността върху добитата дървесина ПРОДАВАЧЪТ издава фактура. 

  Чл. 11. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за действията или бездействията на 

КУПУВАЧА при изпълнението на дейността, предмет на договора, вследствие на които е 

причинена: 

             - смърт или други увреждания на здравето и имуществото на КУПУВАЧА  

             - пълна или частична щета върху каквото и да е имущество на КУПУВАЧА.  

 

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА. 

 

Чл. 12. /1/ КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме обекта, съгласно тръжната документация  

на насаждението от обекта, предмет на настоящия договор.   

/2/ Купувачът е длъжен: 

1. да добива и транспортира договорираното количество дървесина само в светлата част 

на работните дни. По време на ловните излети КУПУВАЧА се задължава да не извършва 

дърводобивни и транспортни дейности. 

2. да отсича всички дървета върху площта на сечището, в границите на определеното 

сечище, съгласно технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в 

технологичния план – при гола сеч. 

3. да пази граничните знаци и марките на маркираните дървета за сеч. 

4. да поваля дърветата така, че да пази от задръстване пътища, реки, канали, просеки и др. 

5. да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор. 

6. да осигури присъствието на регистриран лесовъд, с който е в трудово-правни 

отношения, при подписване на предавателно-приемателния протокол за насаждението от обекта, 

при издаване на позволителното за сеч, при транспортиране на дървесината, при освидетелстване 

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

дисциплината на ползване на дървесината от служители на ИАГ и/или РДГ. 

7. да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

/3/ КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

сортименти, съгласно посочените в БДС. 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, КУПУВАЧЪТ  

издава  превозен билет след извършено плащане.  

Чл. 13. /1/ КУПУВАЧЪТ няма право да предоставя на трети лица правото на ползване 

върху дървесината от обекта. 

/2/ КУПУВАЧЪТ се задължава да представя предоставените му документи съгласно  

Закона за горите и действащите подзаконови нормативни актове на съответните длъжностни 

лица от  Община Горна Оряховица и/или РДГ за проверка и контрол. 

 

 



/3/ КУПУВАЧЪТ се задължава да ползва предоставените му от ПРОДАВАЧА отчетни 

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

настоящия договор. 

/4/ КУПУВАЧЪТ се задължава да актуализира документите, приложени към списъка на 

наетите лица при промяна на обстоятелствата. 

/5/ КУПУВАЧЪТ се задължава да допуска на работа на обекта само лица, с които има 

валидно сключени трудови договори. 

 Чл. 14. /1/ КУПУВАЧЪТ  отстранява за своя сметка допуснатите /причинените/ повреди 

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

/2/ При извършване на мероприятията по сечта, разкройването, извоза и транспортирането 

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

на Закона за горите, подзаконовите нормативни актове, Правилника по безопасност на труда в 

горите /ПЗБУТГ/ и действащата нормативна уредба и носи отговорност за нарушаването им. 

Чл. 15. /1/ КУПУВАЧЪТ се задължава да постави на входа и изхода на обекта на горските 

пътища и туристически пътеки, преминаващи през обекта, както и на временния горски склад, 

обозначителни табели по чл. 52, ал. 5 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 по образец, съгласно Заповед № 

375/11.06.2012 г. /Заповедта и образецът към нея са неразделна част от настоящия договор/ и 

табели съгласно чл. 136, ал. 2 от ПЗБУТГ с надпис „Внимание, извършва се сеч!”. 

/2/ КУПУВАЧЪТ се задължава да използва за изпълнението на поръчката техника в добро 

техническо състояние – без изтичане на масло и гориво, която да е оборудвана със средства за 

абсорбиране на петролни продукти. Във верижните моторни триони и хидравликата на 

горскостопанските машини трябва да се използва биологично разградимо машинно масло. 

/3/ За времето на действие на договора КУПУВАЧЪТ се задължава съгласно 

производствените, санитарните и противопожарните изисквания да изнася всички битови, 

технически и недървесни отпадъци на регламентираните сметища и след работно време да ги 

извозва до контейнерите за смет в населените места. 

/4/ КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури на работниците си предпазно оборудване, 

което да включва специализирано предпазно работно облекло, предпазни каски с антифони и 

визир, светлоотразителни жилетки, обезопасени обувки и средства за първа помощ /полева 

аптечка на работния обект/. 

/5/ КУПУВАЧЪТ се задължава да познава изискванията за сертификация на горите, 

съгласно принципите и критерии на FSС, като съблюдава и всички допълнителни изисквания по 

отношение на горите с висока консервационна стойност. 

/6/ КУПУВАЧЪТ се задължава да почисти сечището, съгласно указаното в 

позволителното за сеч и извоз и технологичния план за дърводобив. 

Чл. 16. /1/ КУПУВАЧЪТ е длъжен да провежда необходимия по закон първоначален и 

ежедневен инструктаж на наетите от него лица за работа на обекта, като води за това и 

необходимата документация. КУПУВАЧЪТ е длъжен да осигури необходимите лични предпазни 

средства на наетите от него лица за своя сметка. 

/2/ КУПУВАЧЪТ е длъжен да предприеме всички необходими действия по обезопасяване 

на работния терен на обекта, като не допуска външни лица по време на работа. 

/3/ ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност при възникване на трудови и/или каквито и да 

било други злополуки на обекта, като за такива отговаря единствено и изцяло КУПУВАЧЪТ. 

/4/ КУПУВАЧЪТ е длъжен да спазва Заповед № 375 / 11.06.2012 г. на Изпълнителния 

директор на ИАГ, неразделна част от настоящия договор, с която е запознат съгласно 

разпоредбите на настоящия договор. 

 

 

 

 



VІ. СЪОБЩЕНИЯ. 

 

  Чл. 17. /1/ Всички съобщения и уведомления, включително и за преждевременно  

прекратяване на договора, ще се извършват в писмена форма /чрез факс, препоръчана поща, на 

ръка в деловодствата на страните или на електронна поща/. 

 

 /2/ Адресите за кореспонденция на страните са: 

 1. За Община Горна Оряховица: гр. Горна Оряховица, пл. „Г. Измирлиев” № 5; телефони: 

Кмет – 0618 6 00 06, Гл. счетоводител – 0618 2 17 43, централа – 0618 6 05 01,  

e-mail: obshtina@g-oryahovica.org 

2. За КУПУВАЧА:…………………………………………тел…………………  

/3/ При промяна на адреса за кореспонденция, както и при промяна на обстоятелства 

вписани в този договор, от някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок 

да информира ответната страна.  

 

VІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ. 

 

Чл. 18. /1/ При виновно неизпълнение /незавършване на сечта и извоза до временен склад 

в сроковете, посочени в позволителното за сеч, КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА 

неустойка в размер на 10 % върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, оставаща 

в сечището. За удостоверяване на установеното неизпълнение се съставя констативен протокол. 

/2/ За обстоятелствата по ал. 1, ако КУПУВАЧЪТ не се яви за съставянето на протокола, 

същият се съставя без негово присъствие, като това обстоятелство се отбелязва в съответния 

протокол. 

/3/ Вземанията, възникнали от разпоредбата на ал. 1. стават изискуеми от момента на 

съставяне на съответния протокол. 

/4/ Ако при сечта или извоза по вина на КУПУВАЧА бъдат повалени или повредени 

немаркирани дървета по начин, който налага тяхното отсичане, същите се отсичат и извозват 

след маркиране и изготвяне на необходимата документация, и се заплащат от КУПУВАЧА по 

цена, 20 % по-висока от договорираната.  

/5/ ПРОДАВАЧЪТ задържа гаранцията за изпълнение на договора за удовлетворяване на 

претенциите си за плащане на уговорените неустойки и определените обезщетения за вреди, в 

случаите, посочени в настоящия договор. 

  

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл. 19. /1/ Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане срока на договора. 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.  

3. едностранно от ПРОДАВАЧА – в случаите по чл. 18, ал. 1 от настоящия договор. В този 

случай освен дължимата неустойка, ПРОДАВАЧА има право да задържи гаранцията за 

изпълнение съгласно настоящия договор. 

4. при прекратяване на юридическото лице – КУПУВАЧ. При преобразуване на 

КУПУВАЧА правоприемникът му се счита обвързан от договора, при наличието на писмено 

съгласие на ПРОДАВАЧА. 

 5. ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.  

6. при неизпълнение на задълженията на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати 

договора със 7 /седем/ дневно писмено предизвестие, срокът на който започва да тече от момента 

на получаването му. 

 

 



7. незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено уведомление, без да 

дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, както и да задържи 

гаранцията за изпълнение, при отказ от страна на КУПУВАЧА да получи позволителните за сеч в 

срока, определен в чл. 2, ал. 2 от настоящия договор. 

 /2/ Настоящият договор се прекратява при възникване на непреодолима сила, вследствие 

на която някоя от страните не е в състояние да продължи да изпълнява своите задължения по 

договора.  

/3/ ПРОДАВАЧЪТ може едностранно да прекрати договора, с писмено уведомление, без 

да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди, както и да задържи гаранцията 

за изпълнение, когато КУПУВАЧЪТ не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия 

договор.   

Чл. 20. /1/ В случай на природно бедствие, война, размирици, стачки, обявяване на 

мобилизация, прекратяване на дипломатически отношения, както и всякакви други факти и 

събития, характеризирани като извънредни, които не зависят от волята на страните по договора 

за продажба на стояща дървесина на корен, и които същите не могат да отстранят със свое 

действие и/или бездействие, поради което изпълнението на договора се забави, срокът на 

договора се удължава с продължителността на срока, през който трае събитието. В случай, че 

събитието продължи повече от 30 (тридесет) дни, счита се, че е налице обективна невъзможност 

за изпълнение на поетите от страните насрещни задължения, а действието на договора се 

прекратява по право, като същото се установява по реда, предвиден в ал. 2. 

/2/ При възникване на обстоятелства, които водят до обективна невъзможност за 

изпълнение на задълженията (форсмажорни обстоятелства), на която и да е от страните, 

последните не носят отговорност и не дължат неустойки за пропуснати ползи и нанесени вреди. 

Обстоятелствата, обуславящи обективната невъзможност за изпълнение на задълженията, на 

която и да е от страните, се констатират с протокол на комисия, назначена от Kмета на Община 

Горна Оряховица. Кметът на Община Горна Оряховица назначава съответната комисия след 

постъпване в общината на писмено искане на някоя от страните. Искането трябва да е постъпило 

в общината не по-късно от 3 /три/ дни след възникване на обстоятелството. 

  

ІХ. НЕУСТОЙКИ. 

 

Чл. 21. При забавено изпълнение на сроковете за сеч и извоз, КУПУВАЧЪТ дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 0.1 % на ден от сумата по чл. 3, ал. 1 от договора, но не 

повече от 10 % от тази сума. 

Чл. 22. При пълно неизпълнение на задълженията КУПУВАЧЪТ, както и случай, че 

КУПУВАЧЪТ не извърши дейностите по сеч и извоз на цялото количество маркирана дървесина, 

включена в обекта, гаранцията за изпълнение на договора се задържа от ПРОДАВАЧА и не се 

възстановява. 

Чл. 23. Всяка от страните по договора има право да търси обезщетение за действително 

причинените й вреди и пропуснати ползи от неизпълнението на задълженията на другата страна 

по договора, на общо основание и над уговорените в настоящия раздел санкции и неустойки. 

 

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 24. /1/ Споровете, възникнали относно тълкуването и прилагането на настоящия 

договор, се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такова липсва, 

спорът се решава от съответния компетентен съд по местонахождение. 

 

 

 

 

 



 

 /2/ За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство.     

 Чл. 25. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно 

съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

 

 

 

 

 Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните.    

     

 

 

 
 

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

 

инж. ДОБРОМИР ДОБРЕВ –  

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА  

 

 
СЪГЛАСУВАЛИ: 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

                 /Даниела Караиванова/ 

         

ЮРИСКОНСУЛТ: 

           /Веселина Енчева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95,  ал. 1 от ЗГ 

 

ОБОЗНАЧИТЕЛНА ТАБЕЛА 
 

СОБСТВЕНИК:................................................................................................................... 

 

ОТДЕЛ: ......................, ПОДОТДЕЛ: ......................., ИМОТ №..................................... 

 

ИЗВЪРШВА СЕ ................................СЕЧ,  ПОЗВ. ЗА СЕЧ №...................................... 
  / ОТГЛЕДНА, ВЪЗОБНОВИТЕЛНА, САНИТАРНА, ТЕХНИЧЕСКА / 

 

ИЗДАДЕНО НА РЕГИСТРИРАН ЛЕСОВЪД:.............................................................,  

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:................................................................................................................... 

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:..........................................................................................................  

 

СРОК ЗА СЕЧ И ИЗВОЗ ОТ .....................................ДО...............................................г. 

 

ЗАБРАНЕН Е  ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С 

ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И 

ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ 


