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     Приложение № 2 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия 

проект на Наредба за изменение на Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горски 

територии – общинска собственост. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на 

Общината – гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 5 или по електронен път на e-mail& obstina@ 

g-oryahovica.bg 

        

                   ПРОЕКТ! 

 

НАРЕДБА 

за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска 

собственост 

Приета с Решение№145 от Протокол №11/26.04.2012г. 

§1. Добавя се ал.2 в чл.6: 

 

/2/Възложител за горските територии - общинска собственост е кметът на общината 

или оправомощено от него длъжностно лице; 

 

§2. Добавя се второ изречение в чл. 8, ал.1: 

 

Процедурите за продажба на дървесина и недървесни горски продукти за горските 

територии - общинска собственост, се организират и извършват от кметът на общината 

или оправомощено от него длъжностно лице; 

 

§3. Добавя се ал.2 в чл.8: 

 

/2/ Начинът и конкретните количества за продажба на дървесината от горските 

територии - общинска собственост, се определят с решение на общинския съвет  чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс. 

§4. Чл. 14, ал.1 придобива следното съдържание:  

Ползването на дървесина от горските територии представлява добивът на дървесина и 

/или разпореждането с нея по реда на Глава Пета от Закона за горите и Глава трета от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии.  

§5. Чл. 15, ал.4, 5,71 8 и 9 придобиват следното съдържание:  

/4/ Размерът на таксите за ползването на недървесни горски продукти, добити от гори 

общинска собственост, се определят с решение на Общинския съвет съгласно Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община 

Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 
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/5/ Ползването на дървесина в горските територии  - общинска собственост, се извършва 

въз основа на годишен план изготвен от общината, съответно от кмета на общината или 

оправомощено от него лице. 

/7/ Годишния план по ал. 4  се одобрява с решение на общинския съвет по предложение 

на кмета на общината и се публикува на интернет страницата на Община Горна 

Оряховица в срок от 15 дни от одобрението му . 

/8/ Процедурите за ползване на дървесина се провеждат при наличие на одобрен и 

публикуван годишен план за Община Горна Оряховица. 

/9/ Когато се налага промяна на годишния план, промяната се одобрява с решение на 

общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

§6. Чл.17, ал.2 придобива следното съдържание:  

 Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т.1б и т. 2 от 

ЗГ. 

§7. Добавят се нови членове от чл.17а до чл.17щ със следното съдържание: 

Чл. 17а. /1/ Продажбата на стояща дървесина на корен се осъществява по един от 

следните начини: 

1. търг с явно наддаване; 

2. търг с тайно наддаване; 

3. електронен търг с наддаване; 

4. електронен таен търг с еднократно ценово предложение; 

5. конкурс; 

6. електронен конкурс за продажба; 

7. по ценоразпис. 

/2/ Процедурите за продажба по ал. 1 се определят от Кмета на общината. 

/3/ Община Горна Оряховица приоритетно предоставя за продажба на корен: 

1. дървесина, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия; 

2. дървесина от обекти, които са били предложени на процедура за възлагане на добива 

и не е сключен договор; 

3. обекти, в които добивът на дървесина е необходимо да се извърши в комплекс с други 

лесовъдски и технически дейности. 

/4/ Не се допуска едновременно извършване на добив в един подотдел от двама и повече 

изпълнители с изключение на случаите, когато за извършване на дейността е допуснато 

участие на подизпълнител. 

/5/ За изпълнение на сключените договори след провеждане на процедурите по чл. 17а, 

ал.1, т. 1 – 6 се допуска наемането на подизпълнители, ако това е предвидено в заповедта 

за провеждане на съответната процедура.  В тези случаи подизпълнителя следва да 

отговаря на изискванията за лично състояние, предвидени за допускане до участие в 

процедурата. Участникът заедно с посочените от него подизпълнители следва да 

отговарят заедно на техническите и квалификационните изисквания за извършване на 

дейността, каквито са посочени в заповедта за откриване на процедурата. 

Чл.17б /1/  Процедурите за провеждане на конкурс и електронен конкурс се откриват със 

заповед от Кмета на Общината, която се публикува най-малко 15 дни преди крайния срок 
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за подаване на офертите на интернет страницата на общината и се поставя на видно място 

в сградата. 

/2/  Класирането на участниците при провеждане на конкурс и електронен конкурс се 

определя въз основа на оценките на офертите по критерий икономически най-изгодна 

оферта. 

Чл.17в /1/ При провеждане на търг с явно наддаване участват участниците или техни 

упълномощени представители, които представят документ за самоличност. 

/2/ Кмета на Общината открива процедурата със заповед, с която одобрява 

документацията за участие в търга. 

/3/ Заповедта за откриване на търга съдържа: 

1.наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на продавача и лице за контакт; 

2. размер на гаранцията за участие; 

3. обект и обем на дървесината - предмет на процедурата; 

4. начална цена на обекта без ДДС; 

5. срок за изпълнение; 

6. условия за допускане на участниците до участие; 

7. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора; 

8. размер на стъпката за наддаване; 

9. условия за плащане на цената; 

10. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие 

в търга; 

11. място, ден и час за провеждане на търга и срок за подаване на документите за участие. 

12. информация дали възложителят допуска наемане на подизпълнители от спечелилия 

процедурата участник. 

13. допълнителни изисквания към купувача. 

/4/ Размерът на стъпката за наддаване е от 1 до 3 на сто от началната цена на обекта, без 

ДДС. 

Чл.17г /1/ Документацията за участие в търга с явно наддаване се утвърждава със 

заповедта по чл. 17в и съдържа: 

1. обект и обем на дървесината - предмет на търга, срокове за изпълнение, спецификации, 

технологични планове и други документи, описващи обекта; 

2. изисквания, на които трябва да отговарят участниците; 

3. документи, които следва да бъдат представени от участниците при участие в търга; 

4. основания за недопускане или отстраняване на участниците от участие в търга; 

5. проект на договор; 

6. други условия и изисквания към участниците. 

/2/ Към документацията по ал. 1 се прилага копие от заповедта за откриване на търга. 

/3/ Заповедта за откриване на търга, ведно с документацията за участие се публикува най 

– малко 15 дни преди крайният срок за подаване на документите за участие на интернет 

страницата на общината и се поставя на видно място в сградата. 

/4/ При изготвяне на документите си за участие всеки участник трябва да се придържа 

точно към обявените условия. 

/5/ До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки участник 

може да ги оттегли, промени или допълни. 

/6/ За участие в търга участниците подават заявление по образец, в което посочват обекта, 

за който се отнася, и прилагат: 

1. декларация, че участникът е внесъл гаранция за участие в търга за съответния обект и 

не е: 

а) 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; 
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б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) в производство по ликвидация; 

г) свързано лице по смисъла на § 1, т.15 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ с 

Кмета на Община Горна Оряховица; 

д) сключил договор с лице по чл. 68 ЗПКОНПИ. 

е) лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган и към Община Горна Оряховица, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган; 

2. копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за съответната 

дейност - когато кандидатът е физическо лице, или посочват номера на удостоверението 

за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за съответната 

дейност - когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец. 

3.  доказателства, че кандидатът, заедно с посочените от него подизпълнители отговаря 

на изискванията, когато такива са определени в условията за провеждане на търга. 

4. друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване 

на търга или в условията за провеждането му. 

/7/ Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се 

вписва в офертата. В този случай към офертата се прилагат документите по ал.6, т.1 и т.2 

за всеки посочен подизпълнител. 

/8/ Изискванията на ал.6, т.1 с изключение на буквите „б”, „в”, „д” и „ж” се отнасят за 

управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон 

или законодателството на държавата – членка на съюз, или на друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е 

регистриран. 

/9/ Когато участникът в търга е чуждестранно юридическо лице или е посочен 

подизпълнител, който е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по 

ал.6, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. 

/10/ Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от 

участника или от упълномощен от него представител. Върху плика участникът посочва 

номер на обекта/обектите, вида на процедурата, наименованието на участника, контакти 

за връзка. 

/11/ 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. 

/12/ Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на участниците документите, 

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

прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.11. 

/13/ Документите може да се представят и по електронен път при условията и по реда на 

Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е 

длъжен да представи на общината всички документи, които не са в електронен вид по 

реда на ал.1, преди изтичането на срока за подаване на документите за участие. 

Чл.17д /1/ Кметът на общината назначава комисия за провеждането на търга като 

определя нейния състав и резервни членове. 

/2/ Комисията се състои от нечетен брой членове – най – малко трима, от които един 

притежаващ необходимата квалификация – висше лесовъдско образование, а при липса 

на такъв специалист – със средно лесовъдско образование, един правоспособен юрист и 

един икономист. 

/3/ Комисията се назначава след изтичането на срока за подаване на документите. 
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/4/ Органът по ал. 1 определя срок за приключване работата на комисията, който не може 

да е по-дълъг от 3 работни дни. 

/5/ Членове на комисията декларират, че: 

1. нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от кандидатите, 

подали документи за участие; 

2. не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския 

закон с участникът в търга или с посочените от него подизпълнители, или с членове на 

техните управителни или контролни органи; 

3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в 

комисията. 

/6/ Декларацията по ал.5 се попълва след получаване на списъка с участниците. В случай 

че на следващ етап от процедурата настъпи промяна в декларираните обстоятелства, 

съответният член на комисията е длъжен да направи писмен отвод до възложителя, като 

в работата на комисията се включва някой от резервните членове. 

/7/ Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията 

си и не може да бъде заместен от резервен член, Кмета на общината издава заповед за 

определяне на нов член. 

/8/ Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. Когато 

член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение 

и писмено излага мотивите си. 

/9/ Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от 

участниците, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, изложени в офертата на кандидата. 

Чл.17е /1/ Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и 

представените от тях документи. 

/2/ Комисията проверява самоличността на участниците или на техните упълномощени 

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

участниците, подали документи за участие, комисията отстранява участника от по-

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

/3/ Комисията отваря документите на участниците по реда на тяхното постъпване и 

проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача. 

/4/ Комисията проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която 

има служебен достъп. 

/5/ Комисията отстранява от участие в търга участник: 

1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи и те са 

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

2. за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 17г, ал. 6, т. 1. 

/6/ След допускане на участниците до следващия етап на търга, комисията предоставя на 

всеки от участниците пореден номер за участие. 

/7/ 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. 

/8/ Наддаването се извършва от допуснатите за участие участника, които вдигат 

предоставените им номера и потвърждават гласно размера на обявената от председателя 

цена. Потвърдената от участника цена го обвързва към комисията и другите участници в 

търга без право на позоваване на грешка. 

/9/ 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. 
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/10/ Печели този от участниците, който единствен е потвърдил последната достигната на 

търга цена. Председателят обявява номера на спечелилия участник, класирания на второ 

място, достигнатата цена и закрива търга за съответният обект. Когато потвърдилите 

достигната цена са повече от един, спечелилият участник и класираният на второ място 

се определят чрез жребий. 

/11/ Когато в явен търг участват повече от двама участници, предложили еднаква цена с 

една стъпка по–ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя чрез 

жребий. 

/12/ Когато в явен търг участват повече от един участник, но само един от тях е потвърдил 

началната цена, той се обявява за спечелил търга. Когато повече от един участници са 

потвърдили началната цена, спечелилият участник и класираният на второ място се 

определят чрез жребий. Не се възстановява гаранцията за участие на допуснатите до 

участие участници, които не са потвърдили началната цена. 

/13/ Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

/14/ Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на 

участниците, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга, ведно с цялата 

документация, събрана в хода на провеждането му. 

Чл.17е /1/ Търгът с явно наддаване завършва със заповед на Кмета на общината за: 

1. обявяването на класирането на участниците на първо и второ място и определяне на 

купувач, или 

2. прекратяване на търга. 

/2/ Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и 

се съобщава по реда на чл. 61 от АПК. Заповедта се публикува на интернет страницата 

на Общината. 

/3/ В заповедта по ал.1, т.1 може да се включи разпореждане за предварително 

изпълнение при условията и по реда на АПК. 

Чл.17ж  /1/ Когато на търг с явно наддаване до участие е допуснат повече от един 

участник, но при започване на наддаването присъства само един от тях, присъстващият 

участник се обявява за спечелил търга при цена не по – ниска от обявената в заповедта 

начална цена за обекта, след потвърждаването ѝ. 

/2Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един участник, той се обявява за 

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

Чл.17з /1/ Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

1. не е подадено нито едно заявление за участие; 

2. участникът не отговаря на условията за провеждане на търга; 

3. първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор; 

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

промяна в обстоятелствата; 

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; 

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

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

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

/2/ Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект 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. 

/3/ В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят 

желание да купят, включително по начална цена, търгът за съответния обект се 

прекратява, а внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 
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Чл.17и /1/ Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда 

при условията и по реда на конкурса за продажба на стояща дървесина на корен. 

/2/ Офертите се класират по критерия най-висока предложена цена. 

Чл.17й /1/ Продажбата на добита дървесина, собственост на общината, може да се 

осъществява по асортименти: 

1. на прогнозни количества; 

2. по действително добити количества. 

/2/ Продажбата на дървесина, добита от общинските горски територии, се осъществява: 

1. чрез търг с явно наддаване; 

2. чрез търг с тайно наддаване; 

3. по ценоразпис; 

4. чрез договаряне; 

5. чрез електронна търговия (електронен търг); 

6. чрез електронен таен търг с еднократно ценово предложение; 

7. чрез стоковата борса. 

/3/ При продажбата на добитата дървесина, както и в случаите, когато физически лица 

закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба, не се изисква купувачите 

да бъдат вписани в публичните регистри по чл. 235 и чл.241 от ЗГ. 

/4/ Продажбата по ал. 1, т. 1 се осъществява по начините по ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6. 

/5/ В случай че в срок 15 календарни дни не бъдат сключени сделки по реда на ал.2, т.6, 

продажбата на количеството дървесина, за което не са сключени сделки в посочения 15-

дневен срок, се осъществява по избран от Кмета на общината начин по ал. 2, т. 1 - 4 или 

5. 

/6/ Продажбата по ал.2, т.7 се осъществява за действително добита дървесина при 

условията и по реда на Закона за стоковите борси и тържищата, като се продават партиди 

с различна големина от еднородни асортименти и категории дървесина, с точна 

спецификация за количества, дървесен вид и мерна единица за определяне обема или 

теглото на дървесината. 

/7/ Предлагането на дървесината на стоковата борса се оповестява 15 дни преди датата 

на борсовата сесия на електронната страница на Общината. 

/8/ Количеството добита дървесина от горските територии - общинска собственост, което 

ще бъде предоставено за продажба, се определя с решение на общинския съвет. 

Чл.17к При сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен със 

спечелилия кандидат и преди започване на дейността в съответният обект той предоставя 

на продавача документ за внесена или учредена в ползва на продавача гаранция за 

изпълнение на договора, както и следните документи, включително за 

подизпълнителите, когато е предвидено участието им: 

1. свидетелство за съдимост на физическо лице или на, които представляват съответния 

кандидат съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на 

Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението на Европейското 

икономическо пространство, където кандидатът е регистриран; 

2. удостоверение от органите на Национална агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

държавен орган, когато продавача е община, се извършва служебна проверка за наличие 

на парични задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

орган. 

Чл.17л Търговете с тайно и явно наддаване за продажба на добитата дървесина се 

провеждат при условията и по реда съответно на търговете с тайно и явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен с изключение на възможността за участие на 

подизпълнители. 



8 

 

/2/  В условията на процедурата се определят график и срок на доставката, размерите и 

качеството на асортиментите или се посочва кой стандарт се прилага (Български 

държавен стандарт (БДС) или Европейски стандарт (EN). Графикът за доставка се 

определя при продажба на прогнозни количества дървесина. 

/3/ В заповедта за откриване на търга се определят и условията и мястото на получаване 

на дървесината, както и мерната единица за определяне на нейния обем или тегло. 

/4/  Заповедта за класиране на участниците в търговете за продажба на дървесина, както 

и заповедта за прекратяването им се съобщават по реда на чл. 61 от АПК и се публикуват 

на интернет страницата на Общината. 

/5/ Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват по реда на АПК. 

/6/ Община Горна Оряховица може да включи в заповедите по ал. 4 разпореждане за 

предварително изпълнение при условията и по реда на АПК. 

Чл.17м /1/ Продажба по ценоразпис може да се извършва на: 

1. дървесината, добита от санитарни, технически и принудителни сечи; 

2. отсечена и неизвозена дървесина в сечищата след поваляне на стъблата и/или кастрене, 

и/или разкрояване, и/или рампиране, при провеждане на сечи с изключение на 

възобновителни сечи във високостъблени гори; 

3. остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване; 

4. дървесина от склад; 

5. специфични асортименти, които се различават съществено по качество и размери от 

обичайно добиваните или от съществуващите стандарти; 

6. стояща дървесина на корен. 

7. стояща дървесина на корен, повредена вследствие на биотични и абиотични 

въздействия, която не е продадена след провеждането на търг с явно или тайно наддаване 

или конкурс. 

8. стояща дървесина на корен от прекратен по вина на купувача договор за продажба на 

дървесина на корен, когато изпълнението към момента на прекратяването е над 50 на сто 

от количеството по договора. 

/2/ Право да закупуват дървесина по реда на ал. 1 имат: 

1. физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на продажба: 

а) в случаите на закупуване на дървесина от склад; 

б) в случаите на закупуване на дървесина по реда на ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6, когато лицата 

имат постоянен адрес в общината, в която ще се извършва добивът; 

2. училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, места за 

лишаване от свобода, военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка - 

без право на продажба; 

3. юридически лица и еднолични търговци – по реда на ал.1, т. 3 – 5, 7 и 8. 

/3/ В случаите по ал.1, т.1, 2, 3 и 6 на лицата по ал.2, т.1 и 2 се издава позволително за сеч 

по образец от Кмета на Община Горна Оряховица или оправомощено от него длъжностно 

лице за горски територии – общинска собственост. 

/4/ В случаите, когато юридически лица и еднолични търговци закупуват остатъци от 

дървесина и вършина от сечища след тяхното освидетелстване, се издава позволително 

по реда на ал. 3. Обемът на вършината се определя по изчисления обем в карнет-описа 

за извършеното маркиране или сортиментната ведомост за изчисляване на обема и 

категориите на маркираната дървесина, като преди транспортирането се извършва 

контролно измерване. 

/5/ Ценоразписът по ал. 1 се утвърждава Общински съвет Горна Оряховица. 

/6/ Обемът на дървесината по ал. 1 се определя с решение на Общински съвет Горна 

Оряховица. 
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/7/ Физическите лица по ал. 2, т. 1 закупуват дървесината по ал. 1, т. 1 - 4 и 6 от горските 

територии - собственост на община Горна Оряховица, в която им е постоянният им адрес. 

Чл.17н /1/ Продажбата на добита дървесина чрез договаряне се допуска: 

1. за ценна дървесина от редки дървесни видове; 

2. при неявяване на участници на проведена процедура; 

3. при прекратяване на процедури за продажба на налична на склад дървесина; 

4. за налична на склад дървесина, останала след прекратен договор за продажба; 

5. при предложена и непродадена дървесина на стоковата борса. 

Чл.17о /1/ Заповедта за провеждане на договарянето съдържа: 

1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за 

контакт; 

2. предмет и обект на процедурата, количество или обем и място на извършване на 

дейността. 

3. стойност на обекта без ДДС; 

4. срок за изпълнение на възлаганите дейности; 

5. документи, които кандидатите трябва да представят; 

6. размер на гаранцията за участие и вид и размер на гаранцията за изпълнение на 

договора; 

7. изисквания към формата и съдържанието на офертите; 

8. критерии за класиране на офертите; 

9. възможност кандидатите да подават оферти само за един, за всички или за повече от 

един обект от предмета на процедурата. 

10. място и срок за подаване на офертите; 

11. дата и място за разглеждане на офертите. 

/2/ При провеждане на договарянето участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. 

/3/ В процедурите по договаряне не се допуска участието на подизпълнители. 

/4/ В деня за разглеждане на офертите Кмета на общината назначава комисия за 

провеждане на договарянето в състав от трима членове. 

/5/ В процедурите по договаряне не се допуска участието на подизпълнители. 

/6/ Членовете на комисията декларират, че: 

1. нямат материален интерес от възлагането на дейността на някой от кандидатите, 

подали оферта за участие; 

2. не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския 

закон с кандидатите в процедурата, или с членове на техните управителни или контролни 

органи; 

3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в 

комисията. 

/7/ В деня, определен в заповедта, комисията провежда договарянето с кандидатите. 

Когато при започване на договарянето не присъства кандидатът или негов упълномощен 

представител, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие, без да отваря 

плика с офертата му. 

/8/ Комисията не провежда договаряне с кандидат, който не е представил някой от 

изискуемите от възложителя документи. 

/9/ Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от 

кандидатите, както и да изисква допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидата. 

/10/ В деня на провеждане на договарянето комисията съставя протокол за работата си, 

който се предава на Кмета на общината за утвърждаване заедно с цялата документация, 

събрана в хода на провеждане на договарянето. Направените предложения и 



10 

 

постигнатите договорености с всеки кандидат се описват в отделен протокол, който се 

подписва от членовете на комисията и от кандидата. 

/11/ Комисията класира кандидатите съгласно обявените критерии. Решенията на 

комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. Когато член на комисията 

е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага 

мотивите си. 

/12/ В случай че двама или повече кандидати са с еднакви най-добри резултати, 

договарянето продължава само с тях, което се отразява в протокола на комисията. Когато 

по време на договарянето участниците не променят офертите си или не искат да 

преговарят, в тяхно присъствие комисията извършва класиране посредством жребий. 

Посредством жребий се определя класирането на кандидатите с еднакви резултати, 

когато не са класирани на първо място. 

/13/ Кмета на общината утвърждава протокола в 3-дневен срок от приключване работата 

на комисията и сключва писмен договор с кандидата, определен за изпълнител, след 

представяне на гаранцията за изпълнение. 

/14/ В срока по ал. 12 утвърденият протокол се съобщава по реда на чл. 61от АПК и се 

публикува на електронната страница на Община Горна Оряховица. 

Чл.17п /1/ В договорите за продажба на дървесина се регламентират условията и 

сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки. 

/2/ При настъпване на форсмажорни обстоятелства или други основания, изрично 

посочени в договора за продажба на дървесина, съответната страна е длъжна писмено да 

уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи 

доказателства. 

Чл.17р /1/ Електронен търг може да се провежда за продажба на стояща дървесина на 

корен и за продажба на добита дървесина. 

/2/ Видове електронни търгове са: 

1. електронен търг с наддаване; 

2. електронен таен търг с еднократно ценово предложение; 

/3/ До участие в електронният търг се допускат физически лица, юридически лица или 

еднолични търговци, които са регистрирани на електронната платформа на съответният 

продавач и отговарят на изискванията на Наредба за условията и реда за възлагане на 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за което се подава декларация 

по електронен път като сканират документи или подписана по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис. 

/4/ Заповедта за откриване на електронен търг съдържа: 

1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на продавача и лице за контакт; 

2. размер на гаранцията за участие; 

3. местоположение, достъп, спецификация по дървесни видове, асортименти, размери, 

количество и качество по избрания стандарт (Български държавен стандарт (БДС) или 

Европейски стандарт); 

4. график и срок на доставка - при продажба на прогнозни количества добита дървесина; 

5. начална цена на обекта без ДДС; 

6. срок за изпълнение; 

7. условия за допускане на участниците до участие; 

8. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора; 

9. условия за плащане на цената; 

10. ден и час за откриване на електронния търг и срок за регистрация за участие; 
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11. ден и час за откриване на повторен електронен търг - при възникване на технически 

проблем от страна на продавача по време на провеждане на електронния търг; 

12. информация дали възложителят допуска наемане на подизпълнители от спечелилия 

процедурата участник - при продажба на стояща дървесина на корен; 

13. времеви интервал за осигуряване на достъп до ценовото предложение на участника 

след получаване на електронното съобщение по чл.34в, ал.4 - при електронен таен търг 

с еднократно ценово предложение; 

14. допълнителни изисквания към купувача. 

/5/ При електронния търг с наддаване се посочва и размерът на стъпката за наддаване. 

Размерът на стъпката за наддаване се определя като абсолютна сума, представляваща 1 

на сто от началната цена на обекта без ДДС. 

/6/ Времевият интервал за осигуряване на достъп до ценовото предложение е не по-малко 

от един час. 

/7/ Документацията за участие в електронен търг се утвърждава със заповедта и съдържа: 

1. обект и обем на дървесината - предмет на търга, срокове за изпълнение, специфични 

условия, начална тръжна цена, размер на гаранция за участие и гаранция за изпълнение, 

както и условията за освобождаването им, стъпка за наддаване - при електронен търг с 

наддаване, начало на търга, електронната платформа, на която ще се проведе търгът; 

2. изисквания, на които трябва да отговарят участниците; 

3. документи, които следва да бъдат представени от участниците при участие в 

електронния търг; 

4. основания за недопускане и/или отстраняване на участник от участие в търга; 

5. проект на договор; 

6. основания за прекратяване на електронния търг; 

7. условия за сключване на договор. 

/8/ Към документацията по ал.7 се прилага копие от заповедта за откриване на търга. 

/9/ Документацията за участие в търга се публикува на интернет страницата на 

продавача, на електронната платформа, на която се провежда търгът, най-малко 15 дни 

преди крайния срок за подаване на документи за участие. 

/10/ Документите за участие се подават по електронен път като електронни или 

сканирани документи. При изготвяне на документите си за участие всеки участник 

трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия. 

/11/ До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки 

участник може да ги оттегли, промени или допълни. 

/12/ При провеждане на електронен търг регистрацията на участника в електронната 

платформа за съответния обект се счита за волеизявление за участие в процедурата чрез 

подаване на декларация по чл.17р, ал.3. 

/13/ За участие в търга участниците подават задължително: 

1. декларация по чл.17р, ал.3; 

2. ценово предложение - при електронен търг с еднократно ценово предложение; 

3. друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване 

на електронния търг. 

/14/ При провеждане на електронния търг за продажба на добита дървесина не се допуска 

ползването на подизпълнители. 

/15/ Когато участник в електронен търг за продажба на стояща дървесина на корен 

предвижда участие на подизпълнители, това се посочва в декларацията по чл.17р, ал.3.  

Посочват се и ЕИК, номер на удостоверението за регистрация на участника и 

подизпълнителя / подизпълнителите в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за съответната 

дейност. 
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Чл.17с  /1/ Продавачът, открил електронния търг, издава заповед за назначаване на 

комисия за провеждането му, като определя нейния състав и резервни членове. 

/2/ Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко трима, от които един 

притежаващ необходимата професионална квалификация - висше лесовъдско 

образование, а при липса на такъв специалист - със средно лесовъдско образование, един 

правоспособен юрист и един икономист. 

/3/ Комисията се назначава след изтичането на срока за регистрация за участие. 

/4/ В заповедта по ал.1 се определя срок за приключване на работата на комисията, който 

не може да е по-дълъг от 3 работни дни. 

/5/ Членовете на комисията декларират, че: 

1. нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от участниците, 

подали документи за участие; 

2. не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския 

закон с участник в търга или с посочените от него подизпълнители, или с членове на 

техните управителни или контролни органи; 

3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в 

комисията. 

/6/ Декларацията по ал.5 се попълва след получаване на списъка с участниците. Когато 

на следващ етап от електронния търг настъпи промяна в декларираните обстоятелства, 

съответният член на комисията е длъжен да направи писмен отвод до продавача, като в 

работата на комисията се включва някой от резервните членове. 

/7/ Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията 

си и не може да бъде заместен от резервен член, органът по ал.1 издава заповед за 

определяне на нов член. 

/8/ Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете и. Когато 

член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение 

и писмено излага мотивите си. 

/9/ Комисията започва работа след получаването на списъка с участниците и на 

представените от тях документи. 

/10/ Комисията разглежда документите на участниците по реда на тяхното постъпване, 

проверява наличието на всички изискуеми документи и проверява информацията, 

посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп. 

/11/ Комисията отстранява от участие в търга участник: 

1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

2. за когото не са налице условията за допустимост; 

3. за когото се установи, че не отговаря на изискванията на наредбата. 

/12/ Причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в протокола, като 

електронната платформа генерира електронно съобщение с уникален идентификационен 

код до допуснатите участници, който им осигурява достъп до следващия етап на 

електронния търг. 

/13/ Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класираните на първо 

и второ място участници, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга. 

Чл.17т /1/ Електронният търг с наддаване стартира с началната цена за обекта, след 

потвърждаването на която започват стъпките на наддаване. 

/2/ Всички участници са длъжни да потвърдят началната цена в 3-минутен времеви 

интервал. 

/3/ Участник, който не потвърди началната цена, се отстранява от по-нататъшно участие 

и внесената от него гаранция за участие се задържа. 
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/4/ Електронният търг приключва с изтичането на интервала по ал.2 без потвърдена 

начална цена или на едноминутен интервал без потвърдена цена съгласно стъпката на 

наддаване. 

/5/ Когато двама и повече участници са потвърдили началната цена или стъпка на 

наддаване, но никой не е потвърдил следващата, класирането между тях се извършва 

според времето на потвърждаване в полза на първите по време. 

/6/ След приключването на наддаването на електронната платформа се визуализират 

резултатите от търга спрямо последно потвърдената стъпка на наддаване на всеки от 

участниците или потвърдената начална цена. Резултатите се прилагат към протокола и 

съдържат данни за: наименование на участника, размер на потвърдената цена съгласно 

стъпката на наддаване или начална цена и време на потвърждението. 

Чл.17у /1/ Всеки участник в електронния таен търг с еднократно ценово предложение 

има право да направи само едно ценово предложение. Участник, чието ценово 

предложение е по-ниско от началната цена на обекта, се отстранява от класирането. 

/2/ За спечелил търга се обявява участникът с най-високо ценово предложение. 

/3/ Когато има подадени две или повече еднакви най-високи ценови предложения, 

класирането на първо и второ място се извършва по реда на подаване на предложенията, 

като се дава предимство на по-рано подадените. 

/4/ Когато в търга има само един допуснат участник с ценово предложение, отговарящо 

на изискванията, той се обявява за спечелил търга. 

/6/ В деня на провеждане на процедурата, след изтичането на определения времеви 

интервал, на електронната платформа се визуализират резултатите от проведения 

електронен таен търг с еднократно ценово предложение, както и направените от 

допуснатите участници ценови предложения. Резултатите се прилагат към протокола и 

съдържат данни за: наименование на участника, размер на ценовото предложение и 

време на подаването му. 

Чл.17ф /1/ Електронният търг завършва със заповед на открилия процедурата продавач 

за: 

1. определяне на купувач, или 

2. прекратяване на електронния търг. 

/2/ Електронният търг се прекратява, когато: 

1. не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва 

търгът; 

2. няма нито един допуснат участник; 

3. никой от допуснатите участници не потвърди началната цена - при електронен търг с 

наддаване; 

4. никой от допуснатите участници не отвори ценовото си предложение - при електронен 

таен търг с еднократно ценово предложение; 

5. първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор; 

6. в резултат на съществена промяна в обстоятелствата отпадне необходимостта от 

провеждане на търга; 

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

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

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

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

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

/3/ Заповедите по ал.1 се издават в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на 

комисията и се публикуват на интернет страницата на продавача, на електронната 

платформа, на която се извършва търгът, за което участниците се уведомяват по 

електронен път. 
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/4/ Заповедите по ал.1 могат да се обжалват по реда на АПК. В тях може да се включи 

разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК. 

/5/ Продавачът, открил електронния търг, може да открие нов за същия обект само когато 

първоначално обявеният е прекратен и заповедта за прекратяване не е обжалвана или ако 

е обжалвана, спорът е решен с влязло в сила решение. 

/6/ За сключването на договор с определения купувач се прилагат разпоредбите на чл.17х 

Чл.17х/ Община Горна Оряховица може да сключва с търговци дългосрочни договори за 

продажба на дървесина за срок до 15 години. 

/2/ Търговците по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 2 от Закона 

за горите 

/3/ Ежегодното количество, предмет на договорите по ал. 1 е в размер до една трета от 

годишното ползване на дървесина от горите на общината. 

/4/ Сключването на дългосрочни договори за продажба на дървесина се извършва след 

провеждане на: 

1. търг с явно или тайно наддаване – за продажба на добита дървесина на прогнозни 

количества; 

2. търг с явно или тайно наддаване – за продажба на стояща дървесина на корен. 

3. конкурс – при продажбата на стояща дървесина на корен, с който се възлага и 

изпълнението на други дейности - добив на дървесина, добив на недървесни горски 

продукти, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на недървесни горски 

продукти, събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски 

дървесни и храстови видове, производство на посадъчен материал в горските 

разсадници, почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата за залесяване, 

подпомагане на естественото възобновяване, залесяване и попълване на горски култури, 

отглеждане на горски култури, отглеждане на млади насаждения и култури без 

материален добив, ограждане на горски култури и възобновителни участъци, поливане и 

торене на горски култури, кастрене на стоящи дървета, извършване на мероприятия, 

както и направа и поддържане на съоръжения за защита на горските територии от 

пожари, които не са строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и 

на ЗГ, защита (без авиохимична и авиобиологична) срещу болести, вредители и други 

повреди, защита срещу ерозията и пороите, маркиране на насаждения и дървета за сеч, 

направа и поддържане на дивечови ниви, откриване и осигуряване на достъп до временно 

недостъпни горски басейни. 

/5/ В процедурите за сключване на дългосрочни договори за продажба на стояща 

дървесина на корен могат да участват търговци, регистрирани в публичния регистър по 

чл.241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение за регистрация за следните 

дейности: 

1.  добив на дървесина; 

2. добив на недървесни горски продукти; 

3. товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина и на недървесни горски 

продукти; 

4. събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни и 

храстови видове; 

5. производство на посадъчен материал в горските разсадници; 

6. почистване на площи за залесяване; 

7. подготовка на почвата за залесяване; 

8. подпомагане на естественото възобновяване; 

9. залесяване и попълване на горски култури; 

10. отглеждане на горски култури; 

11. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив; 
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12. ограждане на горски култури и възобновителни участъци; 

13. поливане и торене на горски култури; 

14. кастрене на стоящи дървета; 

15. маркиране на насаждения и дървета за сеч; 

/6/ В процедурите по ал.4 могат да участват търговци, които могат да докажат наличие 

на собствени или закупени на лизинг мощности за преработка на дървесина в обект по 

чл.206 от Закона за горите и обем преработена дървесина през предходната година, 

съгласно годишната справка от дневника за преработена дървесина на съответния обект, 

не по-малко от 50 на сто от годишното количество, посочено в процедурата. 

/7/ При сключване на дългосрочни договори по реда на ал. 4, т. 2 и 3 се допуска наемане 

на подизпълнител/и от спечелилия процедурата кандидат. 

Чл.17ц В заповедта за откриване на търг за сключване  на дългосрочни договори за 

продажба на дървесина, задължително се определят: 

1. срок на дългосрочния договор в години; 

2. обемът на продаваната дървесина по дървесни видове, асортименти или категории 

дървесина и цени за първата година от договора; 

3. обемът на дървесината по години за срока на договора; 

4. начална цена за провеждане на търга; 

5. общината, на чиято територия ще се извършва ползването на дървесината; 

6. франкировка и мерна единица за определяне обема или теглото на дървесината – в 

случаите на продажба на добита дървесина. 

/2/ Със заповедта по ал. 1 продавачът утвърждава и методика за актуализиране 

стойността на гаранцията за изпълнение на договора и цената на дървесината след 

първата година. 

Чл.17ч /1/ Участниците за участие в процедурите по чл.17х, ал. 4 представят гаранция за 

участие, а определените купувачи представят гаранция за изпълнение 

/2/ Община Горна Оряховица определя условията и размера на гаранцията за участие в 

размер от 3 до 5 на сто от началната цена на обявеното на търга количество дървесина за 

първата календарна година от договора. 

/3/ Определеният купувач всяка година представя гаранция за изпълнение, която е в 

размер от 3 до 5 на сто от стойността на договореното за съответната година количество 

дървесина. 

/4/ Гаранцията за изпълнение за първата година от дългосрочния договор се представя 

при сключване на договора, а за всяка следваща година от срока на действие на договора 

– 31 януари на текущата година. Гаранцията за изпълнение се предоставя под формата 

на банкова гаранция, учредена в полза на Община Горна Оряховица или парична сума, 

внесена по сметка на общината, по избор на спечелилия участник. 

Чл.17ш /1/ Въз основа на резултатите от проведения търг Кметът на Община Горна 

Оряховица сключва с участника, определен за купувач, писмен договор. 

/2/ Община Горна Оряховица може да включи в заповедта за класиране на участниците 

разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК 

/3/ Ежегодно до 31 януари към договора се подписва допълнително споразумение, с 

което за текущата календарна година се определят актуалната стойност на гаранцията за 

изпълнение на договора, както и: 

1. обектите, в които ще се осъществява ползване на стояща дървесина на корен, и цената 

на дървесината по асортименти или категории, и 

2. цената и обемът на дървесината по асортименти – в случаите на търг за добита 

дървесина. 
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/4/ Гаранцията за изпълнение за първата година от договора не се възстановява, а се 

актуализира до стойността по ал.1, след което допълнителното споразумение влиза в 

сила. 

/5/ За всяка следваща година цените на асортиментите или категориите дървесина се 

определят въз основа на анализите, чрез които е определена началната им цена при 

провеждане на процедурата, като се увеличават с процента на завишение, достигнат при 

провеждане на процедурата. 

/6/ В случай че през текущата година купувачът не добие цялото договорено за 

съответната текуща година количество дървесина, той се задължава да заплати 

недобитото количество по договорените за същата година цени, като има правото да 

добие недобитото количество единствено и само през следващата година. 

/7/ Купувачът има право през срока на договора да заменя посочените подизпълнители, 

както и да променя обхвата на дейностите, извършвани от тях, в случай че новите 

подизпълнители отговарят на условията, определени в процедурата за сключване на 

договора относно подизпълнителите, като за извършената промяна предоставя 

информация на Община Горна Оряховица. 

/8/ Договорът се прекратява, когато: 

1. страните не подпишат допълнително споразумение в срок до 31 януари, или 

2. купувачът не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора. 

3. са установени от Община Горна Оряховица в процеса на изпълнение на договора 

неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и 

качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, 

допуснати от подизпълнителя; 

4. са налице други хипотези, предвидени в договора. 

5. купувачът престане да отговаря на изискванията за сключване на договор. 

Чл.17щ За неуредените в настоящата наредба случаи се прилага 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. 

 

§8. Отменя се чл.33, ал.4. 

§9. Отменя се §1, т.21 от Допълнителните разпоредби 

§10. Добавят се в §1 от Допълнителните разпоредби нови точки – 24 – 27 със следното 

съдържание: 

24. "Карнет-опис" е документ по смисъла на чл. 50, ал. 10 от Наредба № 8 от 2011 г. за 

сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.), издаден по образец, утвърден от изпълнителния 

директор на Изпълнителната агенция по горите. 

25. "Асортимент" е необработен дървен материал, определен съобразно неговото 

качество, размери и приложение в съответствие с договор или с утвърден от правоимащ 

орган стандарт. 

26. "Преработка на дървесина" е процес на употреба на дървесината в сферата на 

дъскорезното, амбалажното и мебелното производство, производствата от целулозно-

хартиената промишленост, производствата на плочи от дървесни частици и влакнести 

плочи и други крайни продукти с изключение на продуктите, получени само чрез цепене 

или дробене. 

27. "Продавач" е лице, което провежда процедури за продажба на дървесина. 
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