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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

УТВЪРДИЛ: /п/ 

БЕЙСИМ РУФАД  

Кмет на община Исперих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упълномощено длъжностно лице да предоставя информация: 

Инж.Никола Николов-лесовъд към община Исперих - телефон 

за контакти: 0887160603 

 

 

Тръжна документация 

за провеждане на търг с явно наддаване 

за продажба на стояща дървесина на корен от гори, 

собственост на община Исперих 

за Обект № 1   

 

Първа дата: 07.08.2019 год. 

 Втора дата: 14.08.2019 год. 
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С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е :   

 

І. Обект и обем на дървесината – предмет на търга, срокове за изпълнение и 

други документи, описващи обекта. 

ІІ. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите. 

ІІІ. Списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите 

за участие в търга. 

ІV. Основание за недопускане  или отстраняване на кандидат от участие в търга. 

V. Други условия и изисквания към кандидатите. 

VІ. Други документи, приложени към тръжната документация. 

1. Препис от Заповедта на кмета на Община Исперих за откриване на търга. 

2. Карнет – опис на маркираните за сеч дървета. 

 3. Сортиментни ведомости по дървесни видове . 

 4. Скица в М 1:10000. 

 5. Проекто – договор. 
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І. ОБЕКТ И ОБЕМ НА ДЪРВЕСИНАТА - предмет на търга, срокове за 

изпълнение и други документи, описващи обекта. 

 

У С Л О В И Я 

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

обекти на територията на Община Исперих 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

1.1. Продажба на стояща дървесина от горски територии, общинска  собственост, с 

началната тръжна цена без ДДС, по категории дървесина както следва: 

1.2.  Приложение №1: 

     

 

Отдел 

Дървесен 

вид 

 

Катег. 

Коли- 

чество 

/пл.м.3/ 

Цена за  

1пл.м.3 

Стойност 

        лв. 

 

 

 

 

1153-и 

 

Цер 

Едра 162 80 12960 

Средна 22 60 1320 

Дребна    

Дърва 938 60 56280 

Благун 

Едра 10 100 1000 

Средна 4 60 240 

Дребна    

Дърва 68 60 4080 

Общо за подотдела  1204  75880 

Общо за Обект 1  1204  75880 

Гаранция за участие    3794 

Стъпка    758 

 

2. ВИД   НА  ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  

2.1. Публичния търг с явно наддаване  ще се проведе на 07.8.2019г. (сряда) от 14 ч. в 

сградата на Община Исперих на ул. „Дунав“ №2. 

 2.2. Присъствието на представител на кандидата при провеждането на търга е 

задължително. 

2.3. В случай, че участниците в търга са повече и капацитетът на предварително 

определената зала е малък, по преценка на комисията търгът може да се проведе на друго 

място. В този случай се уведомяват участниците и търга се отлага с половин час, като се 

посочва новото място на провеждане. Това решение може да се вземе не по-рано от началния 

час на провеждане на търга в деня на търга. 

2.4. Когато в търг с явно наддаване е допуснат до участие повече от един кандидат, но 

при започване на наддаването присъства само един от тях, присъстващият кандидат се 

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

обекта след потвърждаването й. 

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

спечелил търга при цена не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта. 
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2.6. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

2.6.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито 

едно заявление за участие; 

2.6.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление 

за участие, но няма допуснат кандидат. 

2.7. Повторният търг ще се проведе на 14.08.2019г. (сряда) при същите условия. 

 

3. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ 

 

 Началната тръжна цена  за Обект № 1 с подотдел 1153-и/000062/  на територията на 

ДГС „Сеслав” район Исперих, с.Бърдоква  - 75 880 (седемдесет и пет хиляди,осемстотин и 

осемдесет) лева без ДДС, стъпка за наддаване – 758 (седемстотин петдесет и осем) лева. 

 

 ІІ.ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ 

  

В търга могат да участват търговци,  регистрирани в публичния  регистър по чл. 241  

от Закона за горите и да са местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и 

при условията на чл. 38  от Наредбата за  условията и реда за възлагане и изпълнение на 

дейности  в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти. 

 

ІІІ.СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ 

ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА.   

 

 А. Документ за внесен депозит ( гаранция за участие). 

 1.1. За Обект № 1 депозита е в размер на 3 794 (три хиляди , седемстотин  деветдесет 

и четири) лева , който трябва да се внесе  по сметка на Община Исперих –BIC: IORTBGSF, 

IBAN: BG55IORT81163300500000 при  ”Инвестбанк” АД - ФЦ Разград. 
            Депозитът (гаранцията за участие) се заплаща до 15 часа на 06.08.2019г., а за 

повторния търг депозита (гаранцията за участие) се заплаща до 15 часа на 13.08.2019г. 

1.2. Внесените депозити за участие на некласираните участници се освобождават в 

срок от три работни дни след влизане в сила на заповедта за определяне резултата от 

класирането. 

 1.3. Не се връща депозит за участие на кандидат, който: 

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

 -  е  допуснат  до участие, но  не  потвърди началната цена. 

 - подаде жалба срещу заповедта за определяне резултата от класирането, до 

разрешаване спора с влязъл в сила съдебен акт; 

 -  е определен за изпълнител, но не сключи договор. 

 1.4. Депозита за участие на спечелилия търга и на класирания на второ място се 

задържат до сключването на договора. Депозита за участие на класирания на второ място се 

освобождава в срок от три работни дни след сключване на договора със спечелилия търга 

участник. 

 1.5. Депозита за участие и гаранцията за изпълнение се освобождават, без да се 

дължат лихви за периода, през който средствата са престояли по сметката на Община 

Исперих.  

 1.6. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от достигнатата цена за  

обекта. В срок от три работни дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилия 

участник трябва да представи в Община Исперих документ за внесената разлика между 

дължимата гаранция за изпълнение на договора и гаранцията за участие. Гаранцията за 

изпълнение на договора се внася по посочената в т. 1.1 от настоящия раздел банкова сметка. 
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 Б.Документ за закупена тръжна документация – Кандидатите за участие могат да 

изтеглят документацията от интернет страницата на Община Исперих или да я закупят от 

касата на общината всеки работен ден до 15 часа на 07.08.2019г., а за повторния търг – до 15 

часа на 13.08.2019г. 

   Таксата за закупуване и участие в търга е в размер на  50 (петдесет) лв. без ДДС и се 

заплаща в брой в касата на Община Исперих.  

 

 В. Документи по образец - участниците попълват приложените в тръжната 

документация документи по образец:  

           І. Заявление за участие, към което 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; 

 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 директора на ДП и съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с 

ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 от ЗГ; 

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

 е) лишен от право да упражнява търговска дейност; 

 ж) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, няма парични задължения към община 

Исперих, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

2. Копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър по 

чл. 241 ЗГ за съответната дейност; 

   ІІ. Документи, удостоверяващи , че кандидатът отговаря на изискванията на чл.38 от 

Наредбата за  условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските територии 

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

продукти : 

    1. Заявление по чл.38,ал.4 от Наредбата, подадено в Община Исперих до 1.Х.2018 г. 

     2. Декларации – Приложения 1, 2 и 3, доказващи че кандидатът отговаря на 

изискванията на чл.115 , ал.1,т.1 от ЗГ и чл.38, ал.2 от Наредбата: 

- Осъществява дейността си и има складова или преработвателна база на територията 

на Община Исперих; 

- Разполага минимум с два моторни триона за сеч и първична обработка на 

дървесината; 

- Разполага с минимум два трактора или високо проходими автомобили за извоз на 

дървесината до временен склад; 

- Разполага с минимум два автомобила, снабдени с GPS – устройства за транспорт на 

дървесината; 

- Разполага с минимум една машина за преработка на дървесината- банциг или гатер. 

- Има назначени на трудов договор лица, притежаващи необходимата квалификация  и 

правоспособност за извършване на дейността – добив и извоз на дървесината. 

 

   ІІІ. Административни сведения. 

    ІV. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта.  

Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан плик  до 

12 часа на 07.08.2019г., а за повторния търг – до 12 часа на 14.08.2019г. в деловодството на 

община Исперих. 

 Г. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

търговеца; 
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Д. Документ за самоличност на лицето, което участва в търга. 

  

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Когато кандидатът за участие в търга представя копия от документите, 

трябва да е положил своя подпис и печат върху тях и да представи оригиналите на 

комисията за сравнение. 

2. Нотариално завереното пълномощно и документът за самоличност се 

представят на комисията при откриване на търга. 

 

ІII. ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ   

ОТ УЧАСТИЕ В ТЪРГА. 

1. Когато няма представител на кандидата в деня и часа на търга. 

2. Когато не е представил някой от изискуемите от продавача документи или те са 

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

3. Кандидат, за който са налице обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата. 

 

           IV.  ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  

1. Начинът на плащане се определя в договор, който се сключва със спечелилия 

участник.  

  2. Размерът на вноските, броят им и сроковете за тяхното плащане се фиксират в 

договора. Превозни билети за транспортиране се издават до размера на внесената от 

купувача вноска. 

 3. Сроковете за издаване и получаване на Позволителните за сеч се определят в 

договора. 

 4. Разсрочено плащане се допуска до окончателното осъществяване на ползуването. 

Крайният срок за плащане на цената на обекта се определя в договора. 

 5. Договорът за продажба  на дървесина на корен се сключва с участника, спечелил 

търга, в седемдневен срок след влизане в сила на заповедта на Кмета на Общината за 

определяне резултата от класирането. В договора задължително се включват условията, при 

които е спечелен обектът. 

6. За резултата от класирането всички участници се уведомяват писмено. 

7. Договорът се сключва при спазване на всички изисквания на българското 

законодателство. 

8. При отказ на спечелилия участник да сключи договор се поканва класиралият се на 

второ място. Ако и той откаже да сключи договор в седемдневен срок, Кмета на общината 

прекратява процедурата. 

9. За всички обекти спечелилият търга е длъжен да осъществява ползването само на 

маркираната за сеч дървесина и да води необходимата документация, съгласно изискванията 

на Закона за горите и Наредба № 8 за сечите в горите. 

10. Строителството на технологични пътища за извоз на дървесина от сечищата до 

временните складове се извършва от купувача-ползувател по одобрения  технологичен 

план и е за негова сметка .  

11. За допуснати от купувача-ползувател нарушения, същият се санкционира 

съгласно Административно-наказателните разпоредби на Закона за горите и другите 

нормативни актове. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРОДАДЕНАТА  ДЪРВЕСИНА  НА  

КОРЕН 

1. Насажденията, включени в обекта се предават на купувача-ползувател от 

упълномощен представител на Община Исперих с подписването на приемо – предавателен 

протокол и издаване  на Позволително за сеч. Протоколът и Позволителното за сеч се 

подписват  и от представител на търговеца – лицензиран лесовъд. 
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2. Добитата дървесина се фактурира по категории. Цената на всяка категория 

дървесина се определя пропорционално на съотношението между достигнатата и началната 

цена на обекта. 

3. Всяка вноска се заплаща преди подаването на заявка до Община Исперих за 

издаване на документи за транспортиране на добитата дървесина. 

4. Община Исперих изпраща свой представител за измерване и кубиране на добитата 

дървесина  и издава превозни билети до размера на внесените от купувача-ползувател 

вноски и за съответстващите по фактурите  категории дървесина. Заявка за измерване и 

кубиране пред Община Исперих ще се прави за количество, не по-малко от 100 пл.м3, освен 

в случай на приключване на сечта. За резултатите от измерването и кубирането се съставя  

ПРОТОКОЛ. 

5. Правото на собственост върху добитата дървесина преминава върху купувача-

ползувател от момента на подписване на ПРОТОКОЛА. 

6. Електронните превозни билети се издават  от оправомощено от кмета на Община 

Исперих  лице  

7. Актът за освидетелствуване на сечището се подписва от представител на търговеца 

– лицензиран лесовъд. 

 

V. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ТРЪЖНАТА   

     ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

1. Препис от Заповедта на кмета на Община Исперих за откриване на търга. 

2. Карнет – опис на маркираните за сеч дървета. 

3. Сортиментни ведомости по дървесни видове. 

4. Скица в М 1:10000. 

5. Проект на договор. 
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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

           З  А  П  О  В  Е  Д 
 

              № 430/08.07.2019 год. 
 

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 и ал.2, чл.115  от Закона за 

горите,  чл.38, чл.49, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2, и ал.3 от  Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на  

Решение №672 по Протокол № 60/28.03.2019 год.  на Общински съвет – Исперих.  

 

        О Б Я В Я В А М: 
І. Публичен търг с явно наддаване на 07.08.2019г. от 14 часа в Заседателната зала на 

община Исперих, находяща се на ул.”Дунав” № 2, за продажба на стояща  дървесина на 

корен от гори - общинска собственост  на Обект №1   с подотдел: 1153 – и/000062/  на 

територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Бърдоква на местни търговци, отговарящи 

на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане  и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.  

ІІ. Определям начални цени и стъпки за наддаване без ДДС, както следва: 

1.Начална тръжна продажна цена за  обект № 1 – 75 880 (седемдесет и пет 

хиляди,осемстотин и осемдесет) лева без ДДС.  

            2.Стъпка за наддаване  за обект № 1 -  758 (седемстотин петдесет и осем) лева.  

ІІІ. Определям депозит ( гаранции за участие) в размер на 3 794 (три хиляди , 

седемстотин деветдесет и четири) лева, който да бъде внесен до 15 часа на 06.08.2019г. по 

банкова сметка на община Исперих, BIC: IORTBGSF, IBAN: BG 55 IORT81163300500000 

при ТБ „Инвестбанк” АД – клон Разград.  

За повторен търг до 15 часа на 13.08.2019година. 

ІV. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от достигнатата 

продажна цена за обекта. В срок от 3 дни от влизането в сила на заповедта за класиране, 

спечелилият участник следва да представи  в Община Исперих документ за внесената 

разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесения депозит за 

участие в търга. Гаранцията за изпълнение се внася по посочената в т.ІІІ банкова сметка. 

V.  Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.  

VІ. Изисквания към кандидатите  - до участие в търга за Обекти 1 се допускат 

кандидати - физически и юридически лица – търговци, регистрирани в публичния регистър 

по чл.241 от закона за горите и да са местни търговци, отговарящи на изискванията на 

чл.115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане  и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

VІI. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч. до 

деня преди търга след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ 

за закупени тръжни документи. 

VIII. Тръжни документи на стойност 50(петдесет) лева без ДДС могат да се изтеглят 

от сайта на Община Исперих  или да се закупят от деловодството като се  заплатят до 15 часа 
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на 06.08.2019г. в касата  на Община Исперих. 

 IХ. Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан 

непрозрачен плик най-късно до 12 часа на 07.08.2019г. Върху плика кандидатът посочва 

адрес за кореспонденция и телефон. Не се приемат документи след обявения краен срок. 

 Х. Определям дата 14.08.2019г. за провеждане на евентуален повторен търг.  

Повторният търг ще се проведе на същото място при същите условия. 

 ХІ. Утвърждавам тръжна документация по провеждане на процедурата, която 

съдържа: 

  1. Препис от настоящата заповед. 

  2. Проекто - договор. 

  3. Условия за участие в търга. 

  4.1.Начална цена на всяка категория дървесина и дървесен вид за всяко насаждение, 

включено в обекта. 

 4.2.Списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в 

търга. 

 5. Заявление за участие в търга по образец. 

 6. Декларация, административни сведения по образец. 

 7. Карнет – описи на маркираните за сеч дървета (по насаждения). 

 8. Сортиментни ведомости за изчисляване на обема и сортиментите на маркираните за сеч 

дървета ( по насаждения от обектите). 

 9. Скици в М 1: 10000 (по насаждения от обектите). 

ХІІ. Със спечелилия кандидат се сключва договор. При сключването на договора 

участникът представя: 

1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническата и кадрова 

обезпеченост, които е декларирал; 

2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 

3. Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи 

на търговеца; 

Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят 

в оригинал или заверено от участника копие. 

     ХІII. Продавач – Община Исперих, ул.”Дунав” № 2, тел. 08431/21-78 вътр.124, факс -

08431/ 21-84, електронен адрес – isperih@isperih.bg .  

     ХІV.   Срок за изпълнение – 31.12.2019 г. 

     ХV. Настоящата Заповед да бъде обявена в един местен вестник, на информационното 

табло в сградата на Община Исперих, на ул.”В.Левски” ет.2, на официалната интернет 

страница на Община Исперих и в сградата на ДГС “Сеслав”. 

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и 

изпълнение. 

  

 

 БЕЙСИМ  РУФАД РАСИМ          /п/                                                              

 Кмет на Община Исперих   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isperih@isperih.bg
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ДОГОВОР  № 

 

ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

В ОБЕКТ  № 1 

 

 Днес,......................201. ..г., в гр.Исперих, между : 

 1. ОБЩИНА  ИСПЕРИХ със седалище и адрес на управление ул. “Дунав”№ 2 

БУЛСТАТ 000505821 ИН по ДДС: BG 000505821, представлявана от – Кмет на община 

Исперих  и   – гл. счетоводител, наричана за краткост “ПРОДАВАЧ”, от една страна и  

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

със седалище и адрес на управление…………………., с ЕИК ....................,представляван/о 

от......................................................................................................................................................                 

 наричан/о за краткост “КУПУВАЧ” 

на основание чл.34, ал.7 от Закона за общинската собственост,чл.112, ал.1, т.1 от 

Закона   за горите, чл.35, ал.1 и ал.3, т.1 от Наредба за условията и реда и възлагане     

изпълнението на дейностите в горски територии – държавна и общинска собственост и за 

ползванито на дървесина и на недървесни горски продукти в изпълнение на Решение № 

…….., на ОбС  Исперих по протокол от проведен публичен търг, се сключи настоящият 

договор като,  

Страните се споразумяха за следното: 

 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

 Чл.1./1/ ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността 

върху маркираната дървесина на корен в обект №  1  , а  КУПУВАЧЪТ  се  задължава да 

добие и извози дървесината и да заплати договорената между страните цена. 

 /2/.Дървесината, посочена в ал.1 от настоящия договор се намира в : 

 

 отдел 1153   подотдел  „и”   с произход  издънков           дърв.вид-цер и бл.  

  

 /3/.Предметът на ползването се предава на КУПУВАЧА с подписване на приемо-

предавателен протокол  и получаване на Позволително за сеч. 

 /4/.Протоколът и Позволителното за сеч се подписват от представител на 

КУПУВАЧА-  лицензирания лесовъд по чл.5, т.4 от Договора. 

 

ІІ.  ЦЕНА  И  НАЧИН  НА  ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл.2. /1/.Цената, която  КУПУВАЧЪТ  следва  да заплати на ПРОДАВАЧА  е в размер 

на  ……..  /словом/  лв., без включен в нея  ДДС, а с ДДС-   ………   /словом/ лв. 

 /2  Цената по ал.1 се заплаща изцяло преди получаване на Позволителното за сеч или 

на вноски,   като всяка вноска се заплаща преди издаване на превозни билети за експедиране  

на добитата дървесина .  

 /3/.Добитата дървесина се фактурира по категории, като цената на всяка категория се 

определя пропорционално  на съотношението между достигнатата на търга цена и началната 

цена на обекта. 

 /4/.За разпределената по категории  дървесина се съставя ПРОТОКОЛ , а превозни 

билети се издават  до размера на внесените от КУПУВАЧА  вноски и за съответстващите на 

фактурите категории дървесина. 

 /5/.Плащането се извършва  по банкова сметка  № ..........................,при банка………… 

 /6/. Гаранцията за изпълнение на договора, в размер на ……. лв. без ДДС, внесена за 

получаване правото на ползване, се връща след освидетелстване на всички сечища в обекта и 

заплащане на дължимите суми по договора. 
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 /7/.При цялостно еднократно плащане се издава фактура за авансово плащане по 

Договор №......./20.. г.След приключване на сечта Община Исперих издава данъчно известие 

за тази фактура и издава нова, в която са отразени: 

- действителното количество дървесина по категории, съгласно Протоколите за 

измерване 

- достигнатата единична цена на всяка категория дървесина се определя 

пропорционално на съотношението между достигнатата и началната цена на 

обекта. 

- стойност на фактурата – резултат от действителното количество , умножено по 

достигнатата единична цена. 

 

 

ІІІ.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. 

 

Чл.3./1/. От деня на получаване на Позволителното за сеч и подписване на 

Приемо - предавателния протокол, определеното сечище се счита за предадено и се намира 

под охраната на КУПУВАЧА . 

 /2/.Дървесината преминава в собственост на КУПУВАЧА  от  момента на заплащане 

на стойността , маркиране на заплатената дървесина и издаване на превозен билет. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. 

 

 Чл.4.ПРОДАВАЧЪТ  е длъжен: 

 1.Да издаде Позволително за сеч на дървесината, в еднодневен срок от писменото 

заявление на КУПУВАЧА; 

 2.Да следи за извеждането на сечта и извоза на дървесината съгласно утвърдения 

Технологичен план; 

 3.Да осигури свой представител при измерване на добитата дървесина; 

 4.Да осигури свой представител за издаване на електронни превозни билети; 

 5.Да осигури свой представител за освидетелстване на сечищата и издаде акт 

за това . 

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

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧЪТ. 

 7.ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини (промяна на 

нормативната уредба и др.), налагащи промяна в интензивността на сечта в някое от 

насажденията , включени в настоящия договор и след  премаркиране , да предложи на 

КУПУВАЧА сключването на анекс към договора за извършване на ползване в насаждението, 

при запазване на достигнатите цени по асортименти дървесина за даденото насаждение. 

  8.При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т.7. от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да сключи анекс, 

с които прекратява действието на договора спрямо конкретното насаждение.  

 9.При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т.7. от 

настоящия договор и след като  сечта  е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със 

заповед сечта. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща само отсечената до момента на спиране 

на сечта дървесина. 

 10.В случаят  посочен в т.7., ПРОДАВАЧЪТ връща на КУПУВАЧЪТ вноските, които 

е направил за съответното насаждение и освобождава депозитът за същото. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 
 

 Чл.5. КУПУВАЧЪТ е длъжен: 

 1.Да заяви пред ПРОДАВАЧА и получи Позволителното за сеч ; 
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 2.Да извърши сечта и извоза на дървесината в сроковете, определени със съответното 

Позволително за сеч, спазвайки изискванията на Закона за горите и да почисти сечището 

след завършване на сечта; 

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

извоза на дървесината, утвърдена в Технологичния план; 

 4.Да осигури присъствието на свои представители при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор, както следва : 

  - ……………………….………………, ЕГН ……………………,  

                                                                  Удостоверение № …….. /………… г.  

 5.Да осигури свой представител за освидетелствуване на сечището и подписване на 

акта за това;      

 6.Да заплати договорената цена в размера, по начините и в сроковете, определени в 

настоящия договор;  

7. Да започне сечта в 14-дневен срок от датата на издаване на съответното 

Позволително;  

8.Да спазва изискванията на действащите нормативни актове за техническа 

безопасност и охрана на труда и да носи отговорност при злополука с наетите от него 

работници; 

 9.Да уведоми писмено най-малко един ден предварително ПРОДАВАЧА за датата на 

измерване  на добитата дървесина. Заявка за приемане на дървесината да се прави  най-малко 

за 100 пл.м3, освен в случай на приключване на сечта; 

 10.Да уведоми писмено Общината за настъпили промени относно трудовите 

правоотношения с необходимия лесовъдски персонал; 

 11. Да опазва в добро състояние горските, общинските и полски пътища, а при 

увреждането им да ги възстанови за своя сметка . 

 

VІ. СЪОБЩЕНИЯ 

 

 Чл.6.Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора ще 

се извършват в писмена форма. 

 

VІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

 Чл.7./1/.Настоящият договор има действие до датата на освидетелствуване на 

последното сечище, но не по-късно от 31.ХІІ. 2019 г. 

 /2/.Срокът на договора се счита продължен при продължаване на сроковете за сеч и 

извоз, определени със съответното Позволително. 

 /3/.Сроковете за провеждане на сечта се съобразяват с вида на насаждението в обекта.  

 

VІІІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл.8.Настоящият договор се прекратява: 

 1.Незабавно и едностранно от продавача, след констатирано нарушение на ЗГ или 

неизпълнение на Технологичния план; 

 2.С изтичане срока на договора; 

 3.По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

 4.ПРОДАВАЧЪТ прекратява договора с едностранно писмено уведомление , без да 

дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в следните случаи: 

 а) ако  КУПУВАЧЪТ не плати някоя от дължимите вноски или цената на обекта в 

срока, посочен в договора. 

 б) в случай, че по време на изпълнение на договора, в резултат на настъпила промяна 

в обстоятелствата, КУПУВАЧА вече не отговаря на изискванията на чл.242,ал1 от ЗГ. 
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 в) ако по време на изпълнение на договора бъде установено, че КУПУВАЧА е 

подписал декларация с невярно съдържание. 

 г) в случай, че ползвателят не започне сеч в 14-дневен срок от датата на издаване на 

Позволителното за сеч. 

 д) при прекратяване на договора в случаите по т.4, букви “а”,”б”, “в” и “г” , 

гаранцията за изпълнение на договора не се връща. 

 5.Ако преди издаване на Позволителното за сеч, в резултат на природни бедствия или 

друга непреодолима сила/ вкл.и незаконна сеч/, бъдат повредени или унищожени повече от 

10% от насажденията, предмет на договора, КУПУВАЧЪТ може: 

 а) да прекрати договора с едностранно писмено волеизлияние, отправено до 

ПРОДАВАЧА или 

 б) да поиска пропорционално намаляване на цената на насаждението /обекта/.  

 6.Ако след издаване на Позволителното за сеч и преди издаване на Протокола за 

измерване в резултат на природни бедствия или поради причини, за които КУПУВАЧЪТ не 

отговаря, бъдат повредени повече от 10% от насажденията, предмет на договора, 

КУПУВАЧЪТ  може : 

 а) да прекрати договора с едностранно писмено волеизлияние, отправено до 

ПРОДАВАЧА или 

 б) да поиска пропорционално намаляване на цената на насаждението /обекта/. 

 

ІХ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

 Чл.9./1/.При забавяне от страна на КУПУВАЧА за заплащане на уговорената в 

договора цена, той дължи неустойка в размер на законната лихва + 10% от дължимата цена 

до края на издължаването. 

 /2/.При виновно неизпълнение от КУПУВАЧА на задълженията, произтичащи от 

настоящия договор, гаранцията за изпълнение остава в полза на ПРОДАВАЧА. 

 

Х.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл.10./1/. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 

 /2/. Възникналите между страните спорове относно изпълнението, приложението и 

тълкуването на настоящия договор, се разрешават чрез преговори и взаимно съгласие между 

тях, а когато такова липсва, спорът се решава по съдебен ред. 

 /3/. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

българското законодателство, имащи приложение в конкретния случай. 

 /4/. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 

страните, изразено в писмена форма. 

 

 Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните. 

 

 

 

 

 ПРОДАВАЧ:.....................                                          КУПУВАЧ:.......................... 
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Образец: 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

ДО КМЕТА 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
За участие в публичен търг с явно наддаване за продажба на  

стояща дървесина на корен от гори – частна общинска собственост 

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

 (трите имена) 

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

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

в качеството си на ...........................................................................................................................,  

в ......................................................................................................., ЕИК………………………….,  

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

 
З А Я В Я В А М: 

1. Желая да бъда регистриран като участник в публичен търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен от гори – частна общинска собственост, находящи 

се на територията на ДГС „Сеслав“ район Исперих Обект № ………………………...……..…..; 

2. Търгът ще се проведе на ………………………………………. 

 

Прилагам:  

1. Декларация по чл. 58, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОС; 

1.2 Декларация по чл. 58, ал.1, т.3, букви „а“, „г“, и „ е“ от НУРВИДГТДОС; 

2. Копие от фактура за закупена тръжна документация; 

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност;  

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото 

участника има сключен трудов договор; 

5. Административни сведения; 

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта;  

7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

юридическо лице или едноличния търговец. 

8. Декларация за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение на 

дейността, предмет на търга; 

9. Декларация по чл.115 ЗГ; 

10. Декларация по чл.38, ал.2, т.2 и 3 от НУРВИДГТДОС. 

 

 

Дата: ………… 20 …… г.                                           Заявител: ……………………….. 

Гр./с. ………….                                                                                   (подпис и печат) 
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Образец: 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 
За 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 

 

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

 (трите имена) 

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

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

в качеството си на ...........................................................................................................................,  

в ......................................................................................................., ЕИК………………………….,  

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

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

ЧЕ СЪМ внесъл гаранция за участие в търга за обект № ………. в размер на ………………. 

(словом: ……………………………………………………………) лева и затова, че НЕ СЪМ: 

 

 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; 

 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 директора на ДП и съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с 

ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 от ЗГ; 

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

 е) лишен от право да упражнява търговска дейност; 

 ж) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, няма парични задължения към община 

Исперих, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

 

 

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

на неверни данни в настоящата декларация . 

 

 

 

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

гр. .................................. ( подпис ) 
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Образец: 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 
За обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, букви „а“,  „г“, „е“ от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

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

продукти 

 

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

 (трите имена) 

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

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

в качеството си на                управител или лице представляващо участника,  

 

в ......................................................................................................., ЕИК………………………….,  

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

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

ЧЕ СМЕ внесли гаранция за участие в търга за обект № ………. в размер на ………………. 

(словом: ……………………………………………………………) лева и затова, че НЕ СЪМ: 

 

- 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; 

  

- свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ 

с директора на ДП и съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на 

съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 от ЗГ; 

  

- лишен от право да упражнява търговска дейност; 

 

 

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

на неверни данни в настоящата декларация . 

 

 

 

Дата: ................... 2019 г.                       Управител: ............................... 

                                                                  Лице представляващо участника: ............................... 

гр. ..................................                          ( подпис ) 
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Образец: 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
За запознаване с тръжната документация  

и извършен оглед 

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

 (трите имена) 

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

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

в качеството си на ...........................................................................................................................,  

в ......................................................................................................., ЕИК………………………….,  

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

 

 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Запознат съм с условията за провеждане на публичния търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих за Обект 

№ …………………… и с всички документи, включени в тръжната документация; 

 

2. Приемам да изпълня всички задължения, произтичащи от условията на публичния 

търг; 

 

3. Предоставена ми бе възможност за достъп до имота и извършване на оглед. След 

извършения оглед констатирах, че фактическото състояние не се различава от описанието в 

тръжната документация и нямам претенции към организаторите на публичния търг за 

необективна информация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата : ................... 20………. г. Декларатор : ............................... 

 

гр./с. .................................. ( подпис ) 
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Образец: 

 

 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  
 

  
 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 

 

 

1……………………………………………………………………………………………. 

/ име, презиме, фамилия на участника / 

 

  

Адрес ………………………………………………………………………………………. 

ЕГН……………………………………….. Лична карта №……………………………… 

Издадена на ……………………………….. от МВР – гр……………………………….. 

Телефон за връзка ………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………….. 

/точно название на фирмата / 

Адрес и седалище на управление ………………………………………………………… 

ЕИК /Булстат ………………………………… 

3.Обслужваща банка ……………………………………………………………………… 

Банкова сметка ……………………………………………………………………………. 

Банков код ……………………………… БИН…………………………………………... 

 

        

………………………………. 

        Подпис и печат 
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Приложение №1 

 

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.115 от Закона за горите 

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

                        (управител по  регистрация) 

ЕГН ....................................................................................................................................................... 

адрес:...................…………….……….................................................................................................,  

Управител/упълномощен представител на:  

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

(наименование на кандидата) 
Седалище и адрес на управление:..............................................................…………......................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
тел................................................... факс.................................,e-mail:……………………….……... 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е 

 

Представляваният от мен Търговец: ....................................................................... 

                                                                              /име на фирмата/ 

 

1. Осъществява дейност на територията на Община Исперих. 

2. Разполага с обект .................................................................................................... 

/цех за преработка на дървесина или склад/, 

находящ се на адрес:.................................................................................................. 

на територията на Община Исперих. 

  

         Към настоящата декларация представям Удостоверение от РДГ –Русе 

         за регистрация на обекта по чл.206 от ЗГ. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от   

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

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

гр. ………......................                                                                          /подпис и печат/ 

 

 

 

Забележка: Декларацията се подписва от: управителя на кандидата или от лицата 

овластени по реда на ТЗ за съответния вид търговец да го представляват. 
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 Приложение №2 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.38, ал.2, т.2 и 3 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 /в сила от 06.12.2011г.,  Обн. ДВ. бр.96 от 

06.12.2011г./, съдържаща описание на наличните мощности. 

 

От...................................…………........................................................................................................ 
                        (управител по  регистрация или представител по пълномощие) 

ЕГН ....................................................................................................................................................... 

адрес:...................…………….……….................................................................................................,  

Управител/упълномощен представител на:  

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

(наименование на кандидата) 
Седалище и адрес на управление:..............................................................…………......................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
тел................................................... факс.................................,e-mail:……………………….……... 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  че: 

 

 Разполагам със следните мощности – машини за преработка на съответната категория 

дървесина: 

 

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

- Собствена или на лизинг /вярното се подчертава/ 

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

- Собствена или на лизинг /вярното се подчертава/ 

 

Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл.313 от Наказателния кодекс на република 

България 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                            /подпис и печат/   
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Приложение №3  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
за техническото оборудване и квалифициран персонал за изпълнение на дейността, 

предмет на търга 

 

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

                        (управител по  регистрация или представител по пълномощие) 

ЕГН ................................................................................................................................................ 

адрес:...................…………….……….................................................................................  

Управител/упълномощен представител на:  

……………..……….............................................................................................................. 
(наименование на кандидата)

 

Седалище и адрес на управление:  
................................................................................................................................................ 
 
тел...................................................                          факс................................., 
e-mail:……………………….……... 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Представляваният от мен кандидат   ..............................................................                    
                                                                 

(посочете наименование на кандидата) : 

Разполага със следната техника и квалифициран персонал за извършване на 

дейностите, предмет на обявената процедура, както следва: 

 

1). Квалифициран персонал за извършване на дейностите по добива, транспорта 

и преработката  на дървесината – работници с квалификация „секач-моторист”, 

трактористи и шофьори : 

 В трудово правоотношение:……………………….…………броя; 

2). Собствена или на лизинг  горска техника (БМТ) 

 собствени:………………………………броя; 

вид……………………………….... 

 на лизинг: ……………………….…………броя; 

вид……………………………… 

3). Техника за извоз на дървесината - горски трактори или   

      високо проходими автомобили:  

 собствени:………………………………броя; 

 на лизинг:……………………….…………броя; 

4). Техника за транспорт на дървесината , снабдена с GPS – устройство   

                      собствени:………………………………броя; 
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с рег.№ - 

с рег.№- 

 на лизинг:……………………….…………броя; 

с рег.№ - 

с рег.№ - 

 

Към настоящата декларация прилагам: 

 

- Заверени в НОИ – Разград Трудови договори на назначените работници по т.1 

- Удостоверение от РДГ –Русе за регистрация на GPS – устройствата  по т.4 

- Заверени копия на Регистрационните талони на техниката по т. 3 и 4. 

 

        Известно ми е,че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

 

                                                                                                                  

          ............................                                                     Декларатор:............................ 

            (дата на подписване)                                                                                                        

(подпис) 

 

 

 


