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З А П О В Е Д 
№180 

c. Стамболово 08.07.2016r. 

На основание чл. 112, ал.1 от Закона за горите, чл.5 ал.1,т.1,чл.46, ал.1, т.1, чл. 49, ал.1, т.2, 
във връзка с чл. 15, ал.З и чл. 16, ал. 1 от Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горски територии- държавна и общинска собственост , и за ползване на дървесина и 
недървесни продукти и чл.44 ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение №66/30.03.2016 год. 
на Общински съвет- Стамболово и утвърден график от Кмета на Община Стамболово 

Н А Р Е Ж Д А М : 

I. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на маркирана стояща дървесина на корен 
от горски територии собственост на Община Стамболово, по обекти, начални цени, прогнозни 
количества и гаранции за участие без ДДС, както следва: 

Обект 
№ 

отдели 

Вид на сортиментите и количество 
оо дървесни видове /куб.м./ 

Начална цена 
без ДДС 

Гаран-
ция за 

участие 

Цена на 
тръжната 

документа 
ция 

без ДДС 
Обект 

№ 
отдели 

Д.вид Сортимент Количество 
м3 /лв./ /лв./ /лв./ 

1604 
326 у, ф, 
329 с, у, 

335 б, в, г, 
з, к, 364 
д, 381 а, 

382 а, б, в, 
з, 415 д, 

416 о, 417 
д 

Благун, 
зимен дъб 

Обли занаятчийски 
материали/ОЗМ/ 80 

139 936 6 997 50 

1604 
326 у, ф, 
329 с, у, 

335 б, в, г, 
з, к, 364 
д, 381 а, 

382 а, б, в, 
з, 415 д, 

416 о, 417 
д 

Благун, 
Цер, Зимен 

дъб 
Дърва за горене 3310 

139 936 6 997 50 

1604 
326 у, ф, 
329 с, у, 

335 б, в, г, 
з, к, 364 
д, 381 а, 

382 а, б, в, 
з, 415 д, 

416 о, 417 
д 

Келяв 
Габър, 

Мъждрян 
Дърва за горене 133 

139 936 6 997 50 

II. Гаранцията за участие в тайния търг се внася по банков път: по сметка на Община 
Стамболово, Банка: Интернешънъл Асет Банк АД, клон Хасково, офис с. Стамболово с IBAN: 
BG56IABG70973300211400, BIC: IABGBGSF всеки работен ден от датата на публикуване на 
обявата за провеждане на търга и следва да е постъпила по сметка на община Стамболово до 
1500 часа на предходния работен ден на провеждането на търга. 

III.Кандидатът спечелил търга е длъжен преди подписването на договора да представи 
гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС за всеки обект. 
Гаранцията за изпълнение се внася под формата на банкова гаранция или парична сума платима 
по банкова сметка на Община Стамболово, Банка: Интернешънъл Асет Банк АД, клон Хасково 
офис с. Стамболово с IB AN: BG56IABG70973300211400, BIC: IABGBGSF 



IV. Плащането на цената на дървесината се извършва по банков път съгласно условията на 
договора. 

V. Срокът за изпълнение за всеки обект е съгласно т. 1 от условията за провеждане на търга и 
договора. 

VI. Срок на валидност на офертите - 60 дни от крайния срок за получаване на офертите. 

VII. Критерий за класиране на офертите - "най-висока предложена цена". 

VIII. Кандидатите могат да подават оферти за един обект. 

IX. Право да участват в търга имат кандидати регистрирани в публичния регистър на 
Изпълнителна агенция по горите, съгласно изискванията на чл.241 от Закона за горите/§35 от 
ПЗР на ЗГ, обн.ДВ бр. 19/08.03.2011г. в сила от 09.04.2011г./ за дейността "добив на дървесина" 
и наличието на технически възможности съгласно утвърдените условия за провеждане на търга. 

X. Оглед на насажденията включени в обособените позиции може да се извършва всеки 
работен ден от 800 до 1630 ч., считано от датата на публикуване на обявата до предходния 
работен ден преди търга. 

XI. Документи за участие в търга могат да се закупуват в центъра за информация и услуги на 
клиенти към общинска администрация с. Стамболово всеки работен ден от 800 до 1630 ч., 
считано от датата на публикуване на обявата до 18.07.2016г., а за евентуален повторен търг до 
25.07.2016г. 

XII. Офертите и документите на кандидатите за участие в тайния търг се депозират в центъра 
за информация и услуги на клиенти на общинска администрация с. Стамболово до 1630 часа на 
18.07.2016г., а за евентуален повторен търг до 25.07.2016г. 

XIII. Търгът да се проведе на 20.07.2016г. в заседателната зала на административната сграда 
на община Стамболово от II00 часа. Евентуален повторен търг да се проведе на 26.07.2016г. на 
същото място и в същия час. 

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация. Същата да се публикува на 
електронната страница на Община Стамболово, както и да се постави на видно място в 
сградата на общинска администрация Стамболово най-малко 10 дни преди крайния срок за 
подаване на оферти. 

Настоящата заповед е индивидуален административен акт. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  ЗА  ПРОДАЖБА НА 

ПРОГНОЗНИ КОИЧЕСТВА  СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН: 
 
 
1. Копие от Заповед №180/08.07.2016г 
2. Условия за провеждане на търг с тайно наддаване на продажба на стояща дървесина на 

корен от общински горски територии собственост на община Стамболово; 
3. Заявление за участие / идентификация на кандидата – Приложение №1/; 
4. Административни сведения за кандидата / Приложение № 2/; 
5. Декларация по чл. 58, ал. 1, т.3  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 / Приложение № 3 /; 

6. Декларация за подизпълнители / Приложение № 4 /; 
7. Образец на ценово предложение / Приложение № 5/; 
8. Проект на договор / Приложение № 6/; 
9. Декларация за наетите лица  / Приложение № 7 /; 
10. Декларация за наличната техника / Приложение № 8 /; 
11. Опис на документите/ Приложение № 9 /; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УСЛОВИЯ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  ЗА  ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОИЧЕСТВА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

І. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

    Продажба на маркирана стояща  дървесина на корен от общински горски территории собственост 
на община Стамболово в  Обект №1604  с  отдели: 326 у, ф,  329 с, у, 335 б, в, г, з,  к,  364 д, 381 а, 382 а, б, 
в, з, 415 д,  416 о, 417 д,   чрез търг с тайно наддаване по сортименти, дървесни видове, прогнозни 
количества, както следва: 

• Общото прогнозно количество дървесина – 3523 м3;  
в т.ч дърва- Благун, Цер , Зимен дъб, Мъждрян, Келяв Габър -  3443м3,  
        ОЗМ - Благун, Зимен дъб – 80м3;   

• Началната   цена  под  която кандидатите не могат да подават оферти е 139 936 лв.  /сто 
тридесет и девет хиляди деветстотин тридесет и шест лева/  без ДДС; 

• Срокът за изпълнение сечта и извоза  за всички насаждения включени в обекта е не  по-
късно от 10.12.2016г. 

• Изсичане  на подлес и храсти от нежелани дървесни видове, едновременно с извеждане на  
сечта и  ремонт на съществуващи горски извозни пътища и временни складове за сметка на 
КУПУВАЧА 

 
      ІІ.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
 
1. Право да участват в конкурса имат кандидати регистрирани в публичния регистър на Изпълнителна 

агенция по горите, съгласно изискванията на чл.241 от Закона за горите/§35 от ПЗР на ЗГ, обн.ДВ 
бр.19/08.03.2011г. в сила от 09.04.2011г./ за дейността  “добив на дървесина“ и наличието на 
технически възможности съгласно утвърдените условия за провеждане на търга; 

2. Минимални технически изисквания: 

a) 8 (осем) броя бензиномоторни триони; 
b) 2 (два) броя специализирани колесени  трактори  или приспособени селскостопански  с лебетка  за 

извоз на добитата дървесина; 
c) 1 (един) брой специализиран автомобил за транспорт на дървесина с монтирано  изправно и 

функциониращо устройство за позициониране и проследяване на движението му (GPS устройства) 
съгласно изискванията на чл.14 б  от  Наредба №1 от 30 януари за контрола и опазването на 
горските територии; 

d) товарен автомобил или колесен трактор с монтирана кранова уредба с минимална 
товароподемност 2/два/ тона; 

3. Кандидатите са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени в заповедта  и документацията за 
участие в търга с тайно наддаване. Не се допуска кандидат да участва в офертата на друг кандидат за 
същия договор с каквато и да е компетентност; 

4. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на кандидата; 

 
ІІІ. ГАРАНЦИИ 
1. Гаранция за участие:  



  

Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с парична  гаранцията за участие  в търга  както 
следва: 
                                                 За обект № 1604  –   6 997 лв. 
Внесена по сметка на община Стамболово при банка: Интернешънъл Асет Банк АД, клон Хасково, офис с. 
Стамболово с IBAN:BG56IABG70973300211400, BIC: IABGBGSF  
  Гаранцията за участие  трябва да е постъпила по сметка на  община Стамболово  в срок  до 15:00 часа на 
предходния работен ден преди  провеждане на търга с тайно  наддаване. 
  Гаранцията за участие на отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или 
второ място се освобождават от Продавача  в срок от  3 /три/ работни дни след изтичане на срока за 
оспорване решението на Продавача за определяне на изпълнител. 
  Гаранциите за участие на класираните кандидати се освобождават от Продавача в срок 3 /три/ работни 
дни след сключването на договор. 
   При прекратяване на търга с тайно наддаване гаранциите за участие на всички кандидати се 
освобождават в срок 3 /три/ работни дни след изтичане на срока за оспорване на решението за 
прекратяване. 
 

2. Гаранция за изпълнение на договора:  
Кандидатът спечелил търга е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за 
изпълнение в размер на 5 % от стойността на договорираната цена без ДДС за  всеки обект. Гаранцията за 
изпълнение се внася под формата на банкова гаранция или парична сума платима по банкова сметка на 
Община Стамболово, Банка: Интернешънъл Асет  Банк АД, клон Хасково офис с. Стамболово  с IBAN: 
BG56IABG70973300211400, BIC: IABGBGSF 

    Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в 
договора за възлагане на изпълнение на дейността. 
   Продавача има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в търга с тайно наддаване: 

• Оттегли офертата си след изтичане на срока за  подаване на офертите; 

• Оспори решението на Продавача – до решаване на спора от съда; 

• Кандидатът определен за спечелил не изпълни задължението си да сключи договор в срока, 
посочен в чл. 35 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; 

      Продавача освобождава гаранциите от настоящия раздел без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 
   Кандидатът задължително посочва в офертата Банковата сметка , IBAN и BIC, по която да му бъде 
възстановена гаранцията. 
 

ІV. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ. 

1. Общи положения  
1.1. При подготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 
продавача; 
1.2. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки кандидат за участие в търга може да промени, 
допълни или оттегли офертата си, като това се отбелязва в Регистъра на офертите; 
1.3. Всеки кандидат има право да представи оферта за един или няколко обекта. Лице, което е дало 
съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи 
самостоятелна оферта; 



  

1.4. В търга се допускат до участие български или чуждестранни физически или юридически лица, или 
техни обединения. Когато участник в процедурата е обединение на физически или юридически лица, е 
необходимо да се регистрира ново юридическо лице. Новосъздаденото дружество е обвързано от 
офертата, подадена от обединението. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а всички останали 
документи, които са на чужд език се представят в официално заверен превод. Ако участникът е 
обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението;  
1.5. Кандидатът е длъжен да представи само един вариант на офертата си. Не се допуска представяне на 
няколко варианта на офертите; 

 
2 Съдържание на офертите:   
2.1. Заявление за участие/Приложение № 1/;. 

 2.2.1. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или данни 
за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидат 
в процедурата е чуждестранно лице; 
 2.2.2.За физическо лице - копие от документ за самоличност; 
2.3. Декларация/Приложение № 3/, че кандидатът: 

• не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 
217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

• не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

• не е в производство по ликвидация; 
• не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с ръководителя на 
съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;  

• не е сключил договор с лице по чл. 21от  ЗПУКИ; 

• не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

• няма парични задължения към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентни държавни и общински органи; 

    Изискванията се декларират от: 
1. при събирателно дружество – от  всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е 

възложено управлението на един съдружник или на друго лице; 
 2. при командитно дружество - от неограничено отговорните съдружници; 
 3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки 

от тях; 
 4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - от управителя; 
 5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на 

управителния съвет; 
 6. при командитно дружество с акции - от изпълнителните членове, на които е възложено 

управлението; 
 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - от лицата, които 

представляват кандидата; 
 8. в случаите, когато има прокуристи - от прокуристите; когато чуждестранното лице има 

повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна 
власт е включена територията на Република България. 
2.4. Удостоверение, че кандидатът юридическо лице е вписан в публичния регистър на Изпълнителна 
агенция по горите съгласно изискванията на чл.241 от Закона за горите/§35 от ПЗР на ЗГ, /обн.ДВ 



  

бр.19/08.03.2011г. в сила от 09.04.2011г./ за дейността  “добив на дървесина”, и трудов договор и  лиценз 
за упражняване на частна лесовъдска практика на наетия от търговеца лицензиран лесовъд  по чл.235 от 
ЗГ за дейността ”планиране и организация на добив на дървесина”;    
2.5. Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и дейностите, които те ще 
извършват, и дела на тяхното участие. В случай, че кандидата няма да ползва подизпълнители, следва да 
представи декларация, с подпис и печат; 
2.6. Плик "Предлагана цена" за всеки обект, поставена в отделен непрозрачен запечатан плик, 
обозначен с надпис " Предлагана цена", номерът на обекта и името на кандидата; 
2.7. Оригинален документ за внесена гаранция за участие в търга за обекта/обектите за които се участва. 
Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметка на 
община Стамболово; 
2.8. Доказателства, че кандидатът отговаря на техническите и квалификационните изисквания за 
извършване на дейността 
   2.8.1. Декларация /Приложение № 8/ със списък на минималния брой техника, собствена или наета, 
осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния обект с приложени документи, 
удостоверяващи техническите възможности на кандидата: извлечение от инвентарна книга, фактури, 
договори за наем, регистрационни талони по реда на ЗРКЗГТ и др.(копия, заверени «вярно с оригинала» с 
подпис на представляващия участника), с талони за преминали технически преглед на същата пред КАТ 
и/или  КТИ за срока на изпълнение на договора – заверени от кандидата копия за минимум:  

a) 8 (осем) броя бензиномоторни триони; 
b) 2 (два) броя специализирани колесени  трактори  или приспособени селскостопански  с  

монтирана лебетка /прилагат се съответните доказателства в случай, че същата не е 
монтирана от завода производител/  за извоз на добитата дървесина; 

c) 1 (един) брой специализиран автомобил за транспорт на дървесина с монтирано  изправно и 
функциониращо устройство за позициониране и проследяване на движението му (GPS устройства) 
съгласно изискванията на чл.14 б  от  Наредба №1 от 30 януари за контрола и опазването на 
горските територии; 

d) товарен автомобил или колесен трактор с монтирана кранова уредба с минимална 
товароподемност 2/два/ тона с приложен документ за извършен технически надзор в 
съответствие с Наредба за безопасността, експлоатацията и технически надзор на повдигателните 
съоръжения; 

e) 6  (шест) броя работни коне – регистрирани в животновъден обект от БАБХ; 

  2.8.2. Списък на служителите и работниците на кандидата, отговарящи за извършване на 
услугата, трудовите договори на тези работници, доказателство че същите са регистрирани в НАП 
към датата на подаване на документацията в бройки съответстващи на изискуемия минимален 
брой техника  и минимум 10 броя неквалифицирани работници /общ работник в горското 

стопанство/ за извършване на дейността „добив на дървесина”.  
 2.8.3. Свидетелства  за придобита правоспособност за работа със съответната техника, 
удостоверяващи професионалната квалификация на служителите  и работниците в бройки 
съответстващи на изискуемия минимален брой техника: 

a) Категория Тпс - преносима и стационарна техника за работа с БМТ; 
b) Категория Твк - колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини или 

• Твк-Г - специализирана и специална самоходна горска техника; 

• Твк-М - специализирана и специална самоходна мелиоративна техника; 
c) Свидетелство за управление на товарен автомобил; 
d) Свидетелсво за работа с кранова уредба; 



  

   В случай, че някои от работниците не са назначени на пълен работен ден  кандидатът участващ  в 
търга следва да приложи допълнителни договори и свидетелства за работа с БМТ, така че да 
разполага с 64/шестдесет и четири/  човекочаса за ден.  
   Когато кандидатът участва в търга за повече от един обект представя доказателства, че 
притежава сумарното количество технически средства необходими за изпълнение предмета на търг  
за всички обекти, за които участва. 
2.9. Административни сведения за кандидата /Приложение № 2/; 
2.10. Копие от платежен документ за закупена документация; 
2.11.Пълномощно, нотариално заверено, на лицата подписали офертата, в случай, че нямат 
представителни функции по закон; 
2.12.Декларации /оригинал/ от подизпълнителя, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката;  

2.13. Попълнен, парафиран на всяка страница, пoдписан и подпечатан проект на договор /Приложение № 
6/, без да се посочва предлаганата от кандидата цена; 

2.14. Доказателства за търговска репутация или Декларация, че кандидата не е извършвал ползване от 

горите от  ГФ и не е извършвало сеч и извоз до временен склад на дървесина от горски територии. В 

случай, че участник е извършвал добив на дървесина през последните три години в общински горски 

територии собственост на Община Стамболово, представя задължително препоръка и от Община 

Стамболово.  

2.15. Счетоводен баланс и отчет на приходите и разходите за 2015 год. (копия, заверено «вярно с 
оригинала» с подпис на представляващия участника); 
 2.16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата. 

  Комисията по провеждане на търга  има право  да  извършва служебно проверка за установяване 
достоверността на обстоятелствата по приложените документи.  
 Когато кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, се прилагат документите по  т. 
2. 1 – 2.4 в офертата и за съответните подизпълнители. 
  Изискванията на т. 2. 3 се отнасят за управителите и членове на управителните органи на кандидата.  
  Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.2.2 се 
представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 
 Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 
документите по т.2, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. Ако участникът е 
обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението. 
 Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. 
 Кандидат, който участва за няколко обекта в една тръжна сесия, представя на комисията  заявление по 
т.2.1 и документи по т. 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 и 2.13 - за всеки отделен обект. 
 Участниците в търгове с тайно наддаване нямат право да подават повече от една оферта за един обект. 

 
3.  Изисквания към документите: 

3.1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции по закон: 
назовани в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за 
това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за 
изпълнението на такива функции; 
3.2. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции; 

   3.3. Ценово предложение: 



  

   Ценовото предложение, съгласно настоящата документация следва да включва: попълнен образец на 
ценово предложение от настоящата документация /Приложение № 5/; В ценовото предложение, 
кандидатът, следва да посочи цената за цялата поръчка изписани цифром и словом. Също така, следва да 
посочи и срока за изпълнение на поръчката, който не може да бъде по- дълъг от 10.12.2016г; 

 
4. Срок на валидност на офертите 

4.1. Офертите следва да бъдат валидни в срок най-малко 60 /шестдесет/   дни от датата на отварянето им. 
Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Продавача  като не съответстваща на 
изискванията; 
4.2. В изключителни случаи Продавача може да поиска писмено – чрез писмо, телекс или факс от 
участниците класирани на първите две места да удължат срока на валидност на офертите, до момента на 
сключване на договора. Кандидатът в процедурата може да отхвърли искането;  

5. Подаване на  офертите 

 5.1.  Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от  
упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес 
за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 
5.2. Кандидатите предават офертите си в един запечатан непрозрачен плик с  
ненарушена цялост, който съдържа два отделни запечатани плика с ясно обозначение “ДОКУМЕНТИ”,  и 
“ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ” със следното съдържание: 

• Плик №1 с надпис “ДОКУМЕНТИ”, съдържащ всички необходими документи по т. 2 от раздел ІV – 
„Подготовка на офертата”,  от Указанията за участие. 

• Плик №2 за всеки обект с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, съдържащ  попълнено и подписано ценовото 
предложение, поставена в отделен непрозрачен запечатан плик, обозначен с надпис " Предлагана 
цена", номерът на обекта.  

 5.3. Офертите  се  подават лично или чрез упълномощен представител в общинска  
администрация с. Стамболово в центъра за услуги и информация на клиенти или се изпращат на адрес:  
 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

С. Стамболово, област Хасково, п.к. 6362 
За търг с тайно наддаване: за продажба на стояща дървесина на корен.  
Обект №  1604 

5.4. Офертата може да се представи 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 възложителя всички документи, които не са в електронен вид по реда на т.5.1, преди 
изтичането на срока за получаване на офертите. 
5.5. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на търга ще се извършват по начин, 
който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на кандидатите. 

Адресът на кандидата следва да бъде написан на български език, ако същият е в страната или с 
латински букви ако е в чужбина, но задължително с печатни букви. 

 
6. Краен срок за предаване на офертите. 

6.1. Офертите трябва да бъдат получени от Продавача на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, 
посочени в заповедта за откриване търга. 
6.2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 
получаването и посочените данни се записват във входящия регистър на община Стамболово, за което 
на приносителя се издава документ /разписка/. 



  

6.3. Не се приемат оферти в незапечатан плик или такъв с нарушена цялост. Такава оферта се връща на 
кандидата и това се отбелязва в регистъра. 

     7. Просрочени оферти. 
   Оферта, получена от Продавача след срока, посочен в заповедта за откриване търга, ще бъде върната 
неотворена на кандидата.  

V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

1.Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените оферти. 
2. Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните упълномощени представители. 
Когато при започване на процедурата не присъства представител на някой от кандидатите, подали 
документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, без да отваря 
плика с офертата му.  
3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно 
изискванията по т.5 от раздел ІV – „Подготовка на офертата”. 
4. След което комисията проверява наличието на всички документи по т. 2 от раздел ІV – „Подготовка на 
офертата”,  от Указанията за участие на кандидатите, както и на подизпълнителите, ако те предвиждат 
такива.  
5. Комисията отстранява от участие в конкурса кандидат: 
 5.1. който не е представил някой от изискуемите документи; 
 5.2. за когото са налице обстоятелства по т.2.3 от раздел ІV от Указанията за участие на кандидатите; 
 5.3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя; 
 5.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на т.5 от раздел ІV – „Подготовка на 
офертата”.  
6 Кандидатите, класирани на първо и второ място, са длъжни от момента на попълване на 
декларацията по чл.58, ал. 1, т. 3  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 до сключването на договора да уведомяват възложителя за всички 
настъпили промени в декларираните обстоятелства. 
7 Не се отваря пликът с надпис "Предлагана цена" на кандидат, който е отстранен от по-нататъшно 
участие в търга. 
8 Предложения, подадени в плик "Предлагана цена", които не отговарят на предварително обявените от 
възложителя критерии, не участват в класирането. 
9 Комисията класира кандидатите съгласно резултатите от оценката по критерия най-висока предложена 
цена. 
10 В случай че двама или повече кандидати са с еднакви резултати, комисията извършва класирането 
между тях чрез жребий. 
11 Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, който се 
предава на органа открил търга за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на 
провеждането на търга. 
12 Заседанията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 
 

Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат, който: 

 - Не е представил някои от изискуемите документи, по раздел ІV, т. 2,  от настоящата документация; 



  

 - За когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т.3  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. 
 - Който е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените условия; 
 - Който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на т.5 от раздел ІV – „Подготовка на 
офертата”.  
Не се приемат оферти, които: 
 - Са постъпили след изтичане на крайния срок; 
 - Са постъпили в плик с нарушена цялост; 
 

VІ.  РАЗНОСКИ ПО ПРОЦЕДУРАТА 

   Всеки участник поема всички разноски по изготвянето на предложението и представянето му.        
Продавача не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата. 
  Представените предложения ведно с документите към тях, не се връщат на участниците.  
  Документацията за участие се заплаща по банков път по сметката  на община Стамболово при банка:  
Интернешънъл Асет Банк АД, клон Хасково, офис с. Стамболово с IBAN: BG67IABG70978400232000, BIC: 
IABGBGSF  и е в размер на 60 /шестдесет /лева с ДДС в нареждането изрично следва да  е упоменато: 
Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 
№…/посочва се конкретния обект/  
 

VІІ. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 

  Търга с тайно наддаване ще се проведе на 20.07.2016г. от 11.00 часа. Мястото на провеждане е 
заседателната зала на община Стамболово, с. Стамболово, област Хасково. Евентуален повторен търг ще 
се проведе на 26.07.2016 г. на същото място и същия час. 
 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 

1. Процедурата се прекратява, когато: 
  1.1.Не е подадена нито една оферта; 
  1.2.Офертите, подадени от кандидатите, не отговарят на изискванията и условията на продавача; 
  1.3.Първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 
  1.4.Отпадне необходимостта за провеждане на търга в резултат на съществена промяна в 
обстоятелствата, по причини, които Продавачът не е могъл да предвиди; 
  1.5.Купувачът  установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 
  1.6.Определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 
  1.7 Определеният за спечелил не представи някои от документите по декларираните обстоятелства. 
 

ІХ.  УВЕДОМЯВАНЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЪРГА 
 

1.В 3-дневен срок от получаване на протокола на комисията ПРОДАВАЧА го утвърждава, издава 
заповедта за спечелил, съобщава я на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от 
Административно процесуалния кодекс (АПК) и я публикува на интернет страницата си. 
2.В решението за класиране на кандидатите се посочва, кандидатът, определен за изпълнител и 
класирания на второ място. 
 



  

До изтичане валидността на офертите, се считат валидни адресите, телексите и факсовете, 
посочени в офертата на кандидата. В случай, че адресът или факсът е променен и възложителят не е 
уведомен за това, писмата ще се смятат за връчени, ако са изпратени на посочения от кандидата адрес, 
дори да не са получени от него. 

 
 
Х.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

1. Продавача  сключва договор в 7-дневен срок от:  
1.1. Влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнителя, или 
1.2. издаването на заповедта за определяне на спечелил, когато е допуснато предварително изпълнение с 
изпълнител, чиято оферта е класирана на първо място; 

2. При отказ на кандидата, определен за спечелил, да сключи договор в срока по т. 1 възложителят 
предлага сключването на договор на кандидата, класиран на второ; 

3. Не се сключва договор с кандидат, определен за спечелил, който в срока по т. 1 не представи: 
3.1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични 
задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган и 
удостоверение от община Стамболово, че кандидатът няма парични задължения, установени с влязъл в 
сила акт на компетентен орган.  Същото следва да е валидно към датата на подписване на договора важи 
1 месец от неговото издаване;  
3.2. Документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение на договора; 
3.3. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на 
търговеца; 
 3.4. Документите по т.1 и 3 за подизпълнителите в случаите, в които е предвидено участие на 
подизпълнители; 
  Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или 
заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие кандидатът представя и оригинала за 
сравнение. 
    Договорът се сключва в писмена форма. В него задължително се посочват всички предложения от 
офертата на кандидата, определен за изпълнител. 
 

ХI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

    Кандидатите могат да получат допълнителна информация по документите за участие в търга в 
община Стамболово в звено „Горско стопанство” на тел:03721/2234 вътрешен 115 

 
За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на   

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

 ДО 
         ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
         НА КОМИСИЯТА 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 49, ал.1 т.2 от НУРВИДГТ и чл.112, ал.1 т.1 от ЗГ 

 
 От ...............................................................................................………….. 
  /име на управителя по съд.регистрация или представител по пълномощно/ 
 
Живущ/а/ на адрес  ................................................................................……………. 
.................................................................................................................……………. 
л.к. N........................................ изд. на ..................... от ............................………….. 
ЕГН ........................................., в качеството ми на  ………….………………………  на 
....................................................................................…………………………. 

     /име на фирмата/ 
 Със седалище и  адрес на управление ...............................................................................……………. 
ЕИК……………..................тел. ...................... факс. ......................................... 
 
 
 ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
 Желая да участвам в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества 
дървесина на корен   в  Обект N ......1604..........….., на територията на община Стамболово 
 
 Запознат/а/ съм с условията за провеждане на търга. 
 
 
 
  ..........…… 2016 г.                       ЗАЯВИТЕЛ:....................... 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                                                                                               

 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 
 
 
1. Наименование на търговеца ................................................................................  

2.Седалище и адрес на управление: 

област................................................... 

гр. /с/. пощенски код ................................................................ 

ул. N , жк , блок , вход, етаж, ап.,пощенска кутия 

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

телефон................................ 

 факс / телефакс /................... 

БУЛСТАТ.............................................................. 

Дан. №..................................................................... 

3. Име, презиме, фамилия и длъжност на лицето, което управлява търговеца 

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

 4. Данни за лицето, което представялва търговеца 

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

5. Обслужваща банка ................................................................................................... 

IBAN.................................................................................... 

6. Лице за контакти- име, презиме, фамилия и  длъжност 

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

адрес........................................................................  

телефон 

 

 

дата:                                                                  / подпис и печат / 

 
 
 

 



Приложение № 3 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
 

по чл. 58, ал. 1, т.3  от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението  на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски  продукти 
 
 Долуподписаният . …………………. …….. ……………. ………….. ………............ 
    /изписват се трите имена/ 
с адрес …………………………………, л. к № ………………., издадена на ………от МВР - 
…………………….в качеството си  на  .. ………. ………. ………… …… на 
…………….……...................със седалище и адрес на управление 
………………………………………….., рег. ф. дело № …../ ….., вписано в търговския регистър на 
…………….……….…………….., с ЕИК по БУЛСТАТ ………….……… 
 
                                  ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Не съм осъждан осъден с влязла в сила присъда за: 
• престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране 

на пари по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 
• подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 
• участие в международна престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс; 
• престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от Наказателния кодекс; 
• престъпление против стопанството по чл. 219 – чл. 252 от Наказателния кодекс; 

2. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност; 
3. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове; 
4. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по чл. 740    от Търговския закон;  
5. Представляваното от мен дружество няма парични задължения към държавата и към община по смисъла на   

чл. 162, ал. 2  от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията), или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 
данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено 

6. Не съм  сключил договор с лице по чл. 21от ЗПУКИ; 
7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с ръководителя на съответната общинска горска структура 
по чл. 181, ал. 1 ЗГ 

 
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя за 

всички промени в процеса на провеждане на обявения открит конкурс за възлагане на дейността. 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 
 
Забележка: Декларацията се попълва от управителите или членовете на управителните органи на 

кандидатите, а в случай че членовете са юридически лица, за техните представители в съответния представителен 
орган. 
 

                                         ДЕКЛАРАТОР: 
:……………………  

 
гр./с. ………………..    Дата ……… 2016 г. 



Приложение № 4 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

  Долуподписаният/та/....................................................................................................... 
ЕГН..................................................,Л.К.№.......................................изд. 
от....................................................... на......................................, с 
адрес......................................................................................................................................................, в 
качеството на  ............................................................................... на 
фирма................................................................... 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ / НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ (ненужното се зачертава) 

 
 

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

гр./с. ……………….. 
Дата ……… 2016 г. 

 
                                                                            ДЕКЛАРАТОР: 
                                                                                                       /подпис на декларатора/ 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

за прогнозни количества  стояща дървесина на корен 

/поставя се в запечатан непрозрачен плик Б -„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”/ 
 
Днес, на ...................................... 2016г. 

 
І.Пълно наименование, седалище, адрес на управление на предложителя: 
 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………........................................................................
........................,  

представляван/о от 
……………………….............................…………………………………………………
… 

ЕГН………………………………………………., с 
адрес:………………………………………………………………………… 
в качеството си на: ……………………………………………........……… 
 

Правя следното ценово предложение: 
 
ІІ.  За  Пакет № ....................................., отд. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................   
 
При начална цена за Пакета :  ................................................ / лева без ДДС 
 
Предлагам цена:……………………………………………………….  
                                            
словом:(……………………………………………................................................................... 
 
......................................................................................………………………………………..) без ДДС 
                                                                                              
Срок за изпълнение: 
 

 
 
             Подпис: ...........................................     
 
 
 
                                                                                



Приложение № 7 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 Долуподписаният/та/...................................................................................................................... 
ЕГН..................................................,Л.К.№.......................................изд. 
от............................................................ 
............................. на......................................, с адрес............................................................ 
..................................................................................................., в качеството на  
................................................... 
............................ на 
фирма............................................................................................................................... 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. В ръководената от мен фирма / ЕТ са наети следните лица, осъществяващи добив на 

дървесина с моторни триони /трите имена, ЕГН/:  
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................  

 
2. Въпросните лица притежават Удостоверения за правоспособност да извършватдърводобив в 
горите с бензино моторни триони. 
 
 
 
                                                                                                      ДЕКЛАРАТОР: 
                                                                                                       /подпис на декларатора, печат/ 
Дата:..................2016г. 

 



Приложение № 9 
 

О П И С 

   на приложените документи за участие в открит конкурс  
с предмет сеч, извоз до временен склад, разкройване, сортиране  и  рампиране на   
прогнозно  количество  дървесина  до  временен склад  от Обект № ............. 
 в    общински  горски територии собственост на община Стамболово - ЛСФ 2016 

 
    № по Представени документи Брой 

ред     

     

   

     

    

      

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
……………………2016г.                                          Подпис  и печат :………………………………………… 
 



Приложение № 8 
 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 
 Долуподписаният/ната……………………………………………………….……………………………………… 

ЕГН……………………, от гр./с/….…………………, ул.”……………….....................…………” №…….., в качеството 

си на ..……………………………………… (управител, изпълнителен директор и пр.)  на …………………… 

………....................................................................................   (ЕТ, търговско дружество, кооперация –наименование, 

седалище и адрес на управление) 

 
Д Е К Л А Р И Р А М ,  Ч Е 

 
1. Разполагам със следните технически средства за изпълнението на дейността в отделите от ОБЕКТ № 

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

Вид техника 
Регистрирана по 
реда на ЗРКЗГТ 

Преминат 
технически преглед 

Собствена 

*ненужното се зачертава 
 да   /   не да   /   не да   /   не 

 да   /   не да   /   не да   /   не 

 да   /   не да   /   не да   /   не 

 да   /   не да   /   не да   /   не 

 да   /   не да   /   не да   /   не 

 да   /   не да   /   не да   /   не 

 да   /   не да   /   не да   /   не 

 да   /   не да   /   не да   /   не 

 да   /   не да   /   не да   /   не 

 да   /   не да   /   не да   /   не 

 да   /   не да   /   не да   /   не 

 да   /   не да   /   не да   /   не 

 
 
2. Разполагам с назначени на трудов или граждански договор работници, притежаващи необходимите 

свидетелства за правоспособност при изпълнението на различните видове дейности в обекта: 
 
 

1.................................................................................................................................................... 

- трите имена, длъжност 

2.................................................................................................................................................... 

- трите имена, длъжност  



3.................................................................................................................................................... 

- трите имена, длъжност  

4.................................................................................................................................................... 

- трите имена, длъжност  

5.................................................................................................................................................... 

- трите имена, длъжност  

6.................................................................................................................................................... 

- трите имена, длъжност  

7.................................................................................................................................................... 

- трите имена, длъжност  

8.................................................................................................................................................... 

- трите имена, длъжност  

9.................................................................................................................................................... 

- трите имена, длъжност  

10.................................................................................................................................................... 

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

     
 
 
Дата: …………………..                  Декларатор:……………………….. 

       

                 /……………………………../ 

 

 
Забележка:  
 

При необходимост да се добавят допълнителни редове. 
 

Описаната техника следва да бъде придружена с документите, посочени в условията за участие в 
ТАЙНИЯ ТЪРГ. 
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ПРОДАВАЧ:                                                                              КУПУВАЧ: 
Кмет на общинаСтамболово    фирма ...............................................  
                    Мухлис Сербест                                                 УПРАВИТЕЛ:…………………… 
                                                                                                                                  (...................................) 
 
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:....................... 
         (Сабрие Юсуф) 

 

 
П Р О Е К Т О  - Д О Г О В О Р № ……. 

 
За продажбата на стояща дървесина на корен  от Обект №………                     

  от КЛСФ -2016г.в горска територия– собственост на  община Стамболово 
 
 

 Днес …......2016год. в с. Стамболово, област Хасково, на основание Заповед № ……………… 
 на Кмета на община Стамболово за определяне на КУПУВАЧ  от проведен  търг с тайно наддаване за  
продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен,  по реда на чл.46, т.1, във вр. с чл. 49, 
ал.1, т.2  и чл.50 т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти,  между : 
 
 1.Община Стамболово,представлявана от Мухлис Фариз Сербест - Кмет,  и Сабрие Юсеин 
Юсуф – Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление:с.Стамболово, област Хасково,  
БУЛСТАТ  000904261, наричано за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна 
 
И 
 2. фирма «…………………..» ЕООД ,  ЕИК ………………………, със седалище и адрес на 
управление: гр…………………………. ул. «……………………….» №…… ………., представлявано  от 
…………………………………………..  - наричано за краткост  КУПУВАЧ от друга страна, се сключи 
настоящият договор при следните условия: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 1.1. Настоящият договор се сключва на основание чл. 35  от Наредба за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти      и Заповед  №     ……………..  на Кмета на община 
Стамболово за определяне на  КУПУВАЧ на стояща дървесина на корен  
 
1.2.ПРОДАВАЧА  прехвърля на  КУПУВАЧА  собствеността  върху  прогнозно  количество стояща  
маркирана  дървесина на корен от Обект № …..........… с отдели :………………………… в общински 
горски територии собственост на община Стамболово.  
 1.3.КУПУВАЧА  приема и заплаща договорената между страните  ед. цена на дървесината, съгласно 
Спецификация, която е ,неразделна  част от настоящия договор. 
1.4. Крайния срок на действие на договора е до 30 дни след изтичане  срока  на  последното издаденото 
позволително за сеч  на Обекта. 
1.5. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за ползване на дървесината 
от горите. 
1.6. Изсичане  на подлес и храсти от нежелани дървесни видове, едновременно с извеждане на  сечта и  
ремонт на съществуващи горски извозни пътища и временни складове   за сметка на КУПУВАЧА 
 
 
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 
2.1. Цената, която КУПУВАЧА   заплаща за общото количество  от ……………… пл.м.куб. прогнозно 
количество маркирана стояща дървесина на корен е  …………..,… лв. без ДДС  
(…………………………………………………….  лв. без  ДДС  ) . 

2.2.Плащанията по договора се извършват както следва: 

2.2.1.При подписване  на  договора, КУПУВАЧА  заплаща авансово 80%/осемдесет процента/ 

от посочената в т.2.1 от настоящия Договор обща цена. 

2.2.2. След изчерпване на първоначално внесената авансова вноска останалата част от 

стойността на дървесината Купувачът заплаща на равни месечни вноски до края на срока на договора, но 

не по-малка сума от действително добити и приети с двустранен протокол количества по достигнати 

цени от настоящия договор. 

2.2.3.При разлики в обявените прогнозни количества дървесина и действително добитите,   
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ПРОДАВАЧ:                                                                              КУПУВАЧ: 
Кмет на общинаСтамболово    фирма ...............................................  
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                                                                                                                                  (...................................) 
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КУПУВАЧА заплаща действително добитото количество  дървесина по предложените от него цени за 

единица от съответния сортимент,в тридневен срок от подписване на окончателния  предавателно–

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

кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 
удостоверяващ извършено плащане на община Стамболово.  Превозните билети се издават до размера 
на внесените от Купувача вноски. В 3-дневен срок след експедицията на всяка партида приета с 
протокол за кубиране продавачът издава конкретна фактура на база издадените превозни билети. За 
всеки издаден превозен билет се заплаща такса в размер на 1.25 лв.  

2.4.Плащането се извършва по сметката  на община Стамболово при банка:  Интернешънъл Асет 

Банк АД, клон Хасково, офис с. Стамболово  

 IBAN: BG67IABG70978400232000, BIC: IABGBGSF. Код на плащане 444000 
2.5. Изпълнението на договора се гарантира от КУПУВАЧА  с гаранция за добро изпълнение в 

размер на ……………………лв. / ……………………………..  лв./, под формата на парична сума, вносима  
по  банкова сметка на  Община Стамболово,  при Банка: Интернешънъл Асет  Банк АД, клон Хасково 
офис с. Стамболово  с IBAN: BG56IABG70973300211400, BIC: IABGBGSF или под формата на банкова 
гаранция със срок на валидност не по кратък от месец след крайния срок на договора. 

2.6.Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА, след 
освидетелстване на всички сечища в обекта, без  забележки от страна на ПРОДАВАЧА, след  
заплащането на всички дължими суми по настоящия договор и след окончателното транспортиране на 
цялото количество действително добита дървесина. Протоколът за освидетелстване на сечищата се 
подписва и от лицето по  чл. 235 от ЗГ,  с когото КУПУВАЧА  има сключен трудов договор. 

 
ІІІ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
3.1. Насажденията, включени в обекта, се предават на КУПУВАЧА с издаването на 

позволително за сеч. Позволителното за сеч се издава на името на лицензираният лесовъд на 
КУПУВАЧА – ……………………..  ………………….., притежаващ удостоверение № 
…………………………..КУПУВАЧА е длъжен да осигури регистрирания  си лесовъд да се яви лично в 
община Стамболово звено „Горско стопанство” за издаване, получаване и подписване на 
позволителното за сеч и технологичния план в 3 дневен срок от датата на сключване на договора.  

С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно-приемателния протокол 
насажденията от обекта се предават на КУПУВАЧА. От момента на предаването върху него преминава 
и отговорността по осъществяване на противопожарната охрана, и охраната срещу незаконна сеч в 
обекта.  
 3.2.Позволителното за сеч и протоколът за приемане на насажденията от обекта се изготвят в 
присъствието на лицето назначено от КУПУВАЧА и вписано в регистъра по чл. 235 от ЗГ,  което ги 
подписва, съгласно чл.37, ал.1 от Наредбата за дейностите в горите. 

3.3.В случай, че в обекта, който е предмет на договора, има  няколко вида насаждения, първото 
позволително за сеч се издава само за един вид насаждение. След достигане на минимум 50% изпълнение 
по предходното, се издава следващо позволително за сеч за друг вид насаждение. 

3.4.  Лицето(регистрирано  в публичния регистър на ИАГ по чл.235 от ЗГ)назначено от 
КУПУВАЧА, на което е издадено „Позволително за сеч”, носи отговорност и упражнява контрол по 
извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, 
като спазва изискванията на чл. 47 и 48 от „Наредбата за сечите в горите”, както и за изпълнение на 
технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 
 3.5. Дървесината преминава в собственост на КУПУВАЧА, след заплащане по реда на т.2.2 от 
настоящият договор и приемане с предавателно – приемателен протокол за кубиране на  добита 
дървесина. 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 
4.1.ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предостави владението и ползването на дървесината от 

насажденията в обекта, считано от датата на влизане в сила на позволителното за сеч. 
4.2. С влизане в сила на договора и утвърждаване на технологичния план, ПРОДАВАЧА, 

издава позволителното за сеч за маркираната дървесина  в срока посочен  в т. 1.4 от настоящия договор. 
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4.3. ПРОДАВАЧА е задължен: 
4.3.1.Да изготви и утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на 

дървесината във всяко едно насаждение от обекта предмет на настоящия договор. 
4.3.2. Да отложи на терена с траен знак, трасетата на временните горски пътища. 
4.3.3.Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена дървесина. 
4.3.4.Да издаде превозни билети за транспортиране на дървесината на КУПУВАЧА до размера 

на платената от него вноска. 
4.3.5. Да осигури свой представител за освидетелстване на сечището. 
4.4. ПРОДАВАЧА има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване и извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 
технологичен план от страна на КУПУВАЧА. 

4.5. ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, налагащи промяна в 
интензивността на сечта  или се налага допълнително маркиране на дървета за промяна на трасета на 
извозни пътища и  технологични просеки, в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 
след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на анекс към договора за 
извършване на ползване в насаждението, при запазване на достигнатите цени по сортименти дървесина 
за даденото насаждение. За тях се съставя карнет-опис и нов технологичен план, които се прилагат към 
досието на насаждението. 

4.6.При отказ от страна на КУПУВАЧА  да извърши ползването в случаите на т.4.5. от 
настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧА може да прекрати едностранно 
договора.  

4.7.При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т.4.5. от 
настоящия договор и след като  сечта  е започнала, ПРОДАВАЧА има право да спре със заповед сечта. 
В този случай КУПУВАЧЯ заплаща само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

4.8.В случаят  посочен в т.4.6, ПРОДАВАЧЪТ  задържа гаранцията  за изпълнение. 
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ   НА КУПУВАЧА 

5.1. КУПУВАЧА се задължава да изпрати лицензирания си лесовъд в тридневен срок от 
подписване на договора да приеме обекта.   

5.2. Да изпрати лицензирания си лесовъд в тридневен срок от приемането на обекта за да 
получи позволителното за сеч. 

5.3. Да отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане сечта и извоза на 
дървесината, утвърдена в технологичния план. 

5.4.Да изгражда за своя сметка временните горски пътища съгласно отложените на терена 
трасета по технологичен план. 

5.5.Да осигури присъствие на свой представител, който носи отговорност и упражнява контрол 
при изпълнение на дейностите по настоящия договор. 

5.6.Да осигури присъствието на регистриран лесовъд, с който е в трудовоправни отношения, 
при освидетелстване на сечището и подписване на акт за това, както и в случаите на осъществяване на 
контрол по дисциплината на ползване от служители на община Стамболово. 

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

5.8. КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество едра строителна дървесина 
по сортименти, независимо от това дали същите са посочени в позволителното за сеч, съгласно 
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, ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет, след  извършено  плащане  от  страна  
на  КУПУВАЧА. 

5.9. Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен и подписан от 
страните двустранен протокол за кубиране. 

5.10. КУПУВАЧЪТ няма право да предоставя на трети лица правото на ползване върху 
дървесината от обекта. 

5.11. КУПУВАЧЪТ се задължава  да представя предоставените му документи съгласно  ЗГ и 
действащите подзаконови нормативни актове на съответните длъжностни лица от община Стамболово 
за проверка и контрол. 
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5.12. КУПУВАЧЪТ се задължава да ползва предоставените му от ПРОДАВАЧА отчетни 
документи по предходната точка, единствено и само за насажденията от обекта, предмет на настоящия 
договор. 

5.13. КУПУВАЧА  отстранява за своя сметка допуснатите/причинените/ повреди на пътната 
мрежа, съоръжения, подраст, подлес и др. при осъществяване на ползването в обекта. 

5.14.При извършване на мероприятията по сечта, разкройването, извоза и транспортирането на 
добитата дървесина до и от временен склад, КУПУВАЧЪТ  е длъжен да спазва изискванията по охрана 
и безопасност на труда. 

5.15. КУПУВАЧЪТ, е длъжен да осигури ритмичност при добива на дървесината, като се 
задължава при изпълнение на работата да спазва график за добив на определеното количество дървесина 
както следва: 

• ІІ  тримесечие – 2016 … ------…...куб.м. 

• ІІІ тримесечие– 2016 …………....куб.м. 

• ІV тримесечие – 2016 …………....куб.м.  

   Същият може да бъде изменян при споразумение между двете страни. 
  При неизпълнение на графика в т.ч. поради наличие на неблагоприятни климатични условия за работа, 
КУПУВАЧЪТ е длъжен да навакса изоставането в следващите месеци по такъв начин, че общото 
изоставане за цялото количество дървесина в нито един момент да не бъде по-голямо от 20%.  

5.15.1.Ако общото изоставане стане по-голямо от 20%, ПРОДАВАЧА има право едностранно да 
определи средномесечен добив за  наваксването на изпълнението, като така определения средномесечен 
добив е задължителен за КУПУВАЧА. 

5.15.2.В случай на неизпълнение на определеният от ПРОДАВАЧА средномесечен добив, 
последният има право да начисли неустойка за забавено изпълнение в размер на 10% от стойността на 
неизпълнената част от обекта за всеки ден забава,но не повече от 10% от стойността на обекта. 

      5.16.1.КУПУВАЧЪТ се задължава при започване на работа  в обекта да постави информационна 
табела ,съгласно  образеца  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. Обозначителни табели се поставят задължително на горските  пътища и 
туристическите пътеки,преминаващи  през обекта,както и на временния горски склад. 

    5.16.2. Отговорност за поставянето, поддържането, подновяването и премахването на обозначи- 
телните табели носи лицето, на чието име е издадено позволителното за сеч. Същото  е  длъжно преди  
започване на  добива  на  дървесина,  да предостави  на кмета на  кметството или  на  кметския 
наместник на населеното място, в землището на което се добива  дървесината, екземпляр от  табелата по 
т. 5.16.1 от  настоящия  договор, като  удостовери  нейното  получаване. 
           5.17. КУПУВАЧЪТ  е длъжен да  съхранява и опазва    горските  пътища в съответствие с 
разпоредбите на Наредба №4 от 19.02.2013г за  защита на  горските територии срещу ерозия и порои и 
строеж на укрепителни съоръжения и други актове уреждащи материята. 
          5.18. КУПУВАЧЪТ  се задължава  да  придвижва  транспортните  средства в горски територии, 
само  по  горски пътища във връзка  с изпълнение на възложената му дейност,съгласно  чл.148 ал.1 от ЗГ. 
Същият е длъжен да осъществява транспортирането на дървесината по начин,който не уврежда горските 
пътища.При повреждането им е длъжен да ги възстанови преди следващото транспортиране за своя 
сметка.В случаите,когато поради лоши метрологични условия,използването на горски пътища,би довело 
до тяхното разрушаване или сериозно повреждане,КУПУВАЧЪТ е длъжен да преустанови или ограничи 
транспортирането на дървесина.Когато за възникването на такива неблагоприятни обстоятелства е 
съставен двустранен протокол,подписан от представители на двете страни,по инициатива на 
КУПУВАЧА може да бъде сключено допълнително споразумение към договора за удължаването на 
срока му,с толкова дни,с колкото е било невъзможно транспортирането на дървесината. 

5.19.КУПУВАЧЪТ е длъжен да изгражда за своя сметка подходи, необходими за усвояване на 
дървесината в насажденията, съгласно  технологичния план,като съхранява и опазва създадените горски 
пътища в обекта,където се извършва сечта,като след окончателното приключване добива  на дървесина е 
длъжен да извърши ремонт на използваните от него временни горски пътища. 
           5.20.КУПУВАЧЪТ се задължава  при  изпълнение  на договора да използва техника в добро 
техническо състояние - без изтичане на масло и гориво,която да е оборудвана със средства за 
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абсорбиране на петролни продукти  и  с  хидравлика,използваща биологично разградимо машинно 
масло,съгласно изискванията и критериите на FSC. 
          5.22. КУПУВАЧЪТ се задължава да участва в потушаването на горските пожари,възникнали  
в района на неговата дейност,както и да предприема мерки за предотвратянането на  възникването им. 

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

извършват в писмена форма. Адресите  за кореспондениция на страните по договора са посочените 
адреси на седалището и управлението им. 

6.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 
длъжна в седем дневен срок да информират ответната страна. 

 
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
   Настоящия договор може да бъде прекратен: 
7.1. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да 

дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след констатирано нарушение 
на ЗГ, нанесло вреди или констатирано неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

7.2. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да 
дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди,  в случай , че:    
 7.2.1.  КУПУВАЧЪТ  не плати някоя от дължимите вноски или цената на обекта в срока, посочен 
в договора; 
 7.2.2. по време на действието на договора в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата 
КУПУВАЧЪТ вече не отговаря на някое от изискванията на ПРОДАВАЧя, обявени в условията на 
процедурата; 
 7.2.3. по време на изпълнението на договора бъде установено, че КУПУВАЧЪТ е подписал 
декларация с невярно съдържание; 
 7.2.4. в случай на неизпълнение на задълженията  по т.5.15 от настоящия договор,  

7.3. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧЯ, с писмено предизвестие, без да дължи 
обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при неизпълнение на задълженията на 
КУПУВАЧя   да приеме обекта или да получи позволителното за сеч в срока определен в настоящия 
договор. 

7.4. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без да дължи 
обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случаите на повторно неизпълнение  
от страна на КУПУВАЧя  на задълженията си посочени в глава V от настоящия договор. 

7.5. В случаите посочени в т.7.1.: 7.2.: 7.3. и 7.4. от настоящия договор, внесената от 
КУПУВАЧА гаранция за изпълнение се задържа от ПРОДАВАЧА, като последния има право да търси 
от КУПУВАЧА всички вреди, които е претърпял от прекратяването на договора, надвишаващи размера 
на задържаната гаранция. 

7.6. С изтичане на срока на договора .  
7.7. По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 
7.8. Страната по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 
              7.9. При  неизпълнение  на  изискванията в  Приложение №1  към  настоящия  договор. 

7.10.Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни 
претенции и сечта не е започнала, ПРОДАВАЧА възстановява на КУПУВАЧА  внесените по договора 
суми, без да дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди.  

7.11.Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни 
претенции и е започнала сеч, договора се прекратява с едностранно писмено волеизявление от страна на 
ПРОДАВАЧА, като КУПУВАЧА заплаща стойността само на действително добитата дървесина. 
Надвнесените от него суми по договора се възстановяват. ПРОДАВАЧА не дължи плащане на 
обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди. 

 
VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
  8.1. При забава от страна на КУПУВАЧА на заплащане на уговорената в настоящия договор 

цена, той дължи неустойка в размер на 0.5% върху дължимата сума за всеки ден просрочие. 



 6 

ПРОДАВАЧ:                                                                              КУПУВАЧ: 
Кмет на общинаСтамболово    фирма ...............................................  
                    Мухлис Сербест                                                 УПРАВИТЕЛ:…………………… 
                                                                                                                                  (...................................) 
 
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:....................... 
         (Сабрие Юсуф) 

 

 8.2. В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и КУПУВАЧЪТ не 
е усвоил изцяло обекта, същият дължи на ПРОДАВАЧА обезщетение за пропуснати ползи и неустойка 
за неизпълнение  в размер на 50 % от сумата,  останала като неизпълнение по договора. Неустойката е 
дължима в едноседмичен срок от датата на прекратяване на договора. 

 8.3. За всяко отделно друго нарушение на договора извън горните, КУПУВАЧЪТ дължи 
неустойка в размер на 300 лв. Неустойката е дължима в тридневен срок от поканата.  
               8.4.В случай на нараняване на немаркиран дървостой,КУПУВАЧЪТ заплаща обезщетение в 
размер на  20.00/двадесетт лева/лв   за всяко наранено дърво. 
                8.5.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 на КУПУВАЧА по цена, 20% 
/двадесет процента/ по висока от договорираната. 
              8.6.В случай на неизпълнение на задълженията посочени в чл.5.19  и чл.5.20   от Раздел V-ти от 
настоящия договор, КУПУВАЧЪТ заплаща обезщетение в размер на 500.00/петстотин лева/ лв за всеки 
километър неремонтиран временен горски път,използван от него при усвояване на дървесината от 
обекта, предмет на договора. 
 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
9.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 
9.2.Настоящия договор може да бъде изменян в случаите и по реда посочен в ЗГ и 

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

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

9.4.Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на 
настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в писмено 
споразумение, а когато такова липсва спора се решава от компетентен съд. 

 
Неразделна  част от настоящият договор  са : 

1. Спецификация/ценоразпис единични цени/ 
  3.  Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 
 4.   Документ за внесена или учредена в полза на ПРОДАВАЧА гаранция за изпълнение на 

договора; 
 5.  Свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 
 
 Настоящият договор съдържа 6/шест/ страници и се изготви в   два  /2/ еднообразни екземпляра – 

по един за община Стамболово  и  един  за  фирмата –КУПУВАЧ.  
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