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УЧЕБНО-ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПЕТРОХАН” 
 

с. Бързия, ул. „Петроханска” № 1, тел. 09523/2658 
 

 

З А П О В Е Д 
 

 

№61/08.06.2016 г., с. Бързия 
 

               На основание чл.4,ал.1, т.3, чл.50, т.3 от Наредбата за условия и реда за възлагане и 
изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти . 
 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 
          І.  Откривам процедура по реда на чл. 46, т.1 и чл. 49, ал. 1, т.1 от Наредбата за 
възлагане  изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях за 
възмездно ползване на дървесина чрез предоставяне на сечище, наричана по-долу за 
краткост „Наредбата”. 
 
                     Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 
 

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА в обект 16004 , отдел 211 „ж” с временен склад „Горуна”  на 
територията на УОГС”Петрохан”. 

1. Отдел, подотдели , вид и количество на асортиментите, начална цена. 
 

 
 

Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика между 
действително добитата дървесина и посочените в документацията, заплащането се 
извършва по предложената от участника цена за 1 куб. м на действително добитите 
количества асортименти дървесина. 
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2. Срокът за изпълнение на дейността е до 31.12.2016 год. Срокът може да бъде 
удължен след внасяне на цялата дължима сума по договора.                                                                

3. Стъпката за наддаване е в размер на 2000 /две хиляда/ лв. 
4.  Гаранцията за участие е парична сума в размер на 5% от стойността на обектите, 

определена по реда на чл. 29, ал. 2 от Наредбата е в размер на 2300/две хиляди и триста/лева, 
представени под формата на парична сума и вносима в касата или по банкова сметка на 
УОГС „Петрохан”: IBAN – BG19UBBS80023300143034; BIC – UBBSBGSF, банка ОББ АД, гр. 
Берковица, до 12:00 ч. на 22.06.2016 г., а при повторен търг до 12:00 ч. на  29.06.2016 г. 

 5. Размер на гаранцията за изпълнение на договора, определена по реда на чл. 
29, ал. 3 от Наредбата е в размер на е 5 % от достигнатата стойност на обекта. Гаранцията за 
изпълнение се представя в една от следните форми:  

- парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
- банкова гаранция със срок на валидност до 31.12.2016 год., учредена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай в нея трябва да бъде посочено, че се освобождава след 
изрично писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.       

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В  7 (седем) 
дневен срок от издаване на заповедта за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, когато е допуснато 
предварителното й изпълнение,  спечелилия кандидат е длъжен да внесе тази гаранция.  

6. Условия и начин за плащане на цената: Заплащането се извършва на вноски по 
достигнати цени от спечелил участник в проведения търг. Първоначалната вноска е в размер 

на 20% с ДДС от достигнатата стойност на правото на ползване за насаждението и се внася 
преди издаването на позволителното за сеч по банкова сметка на УОГС „Петрохан”-IBAN  
BG36UBBS80023106030402, BIC   UBBSBGSF при ОББ АД, клон Берковица. Останалата част от 
цената по договора се заплаща по същата банкова сметка на месечни вноски в размер, 
определен на базата на остатъка от стойността на обекта, разделен на броя на месеците по 
срока за извоз, определен в позволителното за сеч. 
                  7. Общи технически и квалификационни изисквания към кандидатите за 
извършване на възложената им дейност: В процедурата могат да участват само търговци, 
които притежават следните технически възможности за изпълнение на дейността и 
отговарят на следните квалификационни изисквания както следва: 

- До участие се допускат търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.241 от ЗГ и 

притежаващи удостоверение за регистрация за дейността  „Добив на дървесина”. 

- Да представят доказателства за търговска репутация (референция по образец 
приложение № 5), за добро изпълнение на дейността за последните три години и не по-
малко от три обекта на територията на УОГС”ПЕТРОХАН” или от ДГС/ДЛС на ДП, в 
които е работила фирмата, че нямат констатирани нарушения (с констативни протоколи, 
АУАН или друг документ) по ЗГ при извършване на дейности по ползване на дървесина от 
горите-държавна собственост за търговци, извършвали такива дейности-оригинал, издаден 
в срок до 3 месеца преди датата на разглеждане на офертата; Когато търговецът не е 
извършвал такава дейност изобщо, представя декларация в свободен текст.  

- Да представят доказателства, че кандидатът притежава необходимите работници, техника 

за извършване на дейността /копия на талони за регистрация на горска и земеделска техника в КТИ,  

копие от договор за наем, ако техниката е наета; копие от справка, издадена от ТД на НАП за актуалното 

състояние на всички действащи трудови договори-важи 1 месец; копия от удостоверения за 

правоспособност за назначените работници-минимум за 2бр. правоспособни резачи, 1бр. правоспособен 

тракторист, удостоверение на лицензирания лесовъд по чл. 235 от ЗГ за дейността „Планиране и 

организация на добива на дървесина” /. 

 Кандидатите следва да притежават минимален брой собствена или наета 
необходима техника за изпълнение на дейността сеч, извоз и рампиране на дървесина до 
временен склад съгласно БДС:     

- 2 (два) броя моторни триона, регистрирани в КТИ 
- 3 (три) броя коне 



Кандидатът е длъжен при изпълнение на дейността в горски територии-държавна 

собственост да постави информационна табела в обекта по утвърден образец. 

8.  В процедурата се допуска участието на подизпълнители, като кандидатът посочва дали 

ще използва подизпълнители в заявлението за участие. След сключване на договор за 

продажба на стояща дървесина на корен със спечелилия кандидат и преди започване на 

дейността в съответния обект той представя на възложителя документите на 

подизпълнителя/ите, удостоверяващи че те отговарят на изискванията,  посочени в  

процедурата.  

9. За участие в търга кандидатите подават заявление по образец, към което 
прилагат: 

       9.1. Заявление за участие по образец - / Приложение № 1 /; 
     9.2. Декларация за ЕИК по образец -/Приложение № 6/ 
    9.3. Документ за закупени тръжни документи - / заверено копие от кандидата /; 
    9.4. Документ за внесена парична гаранция за участие - за всеки обект в отделно 

банково бордеро - / заверено копие от кандидата /; 
   9.5. Декларация за отсъствия на обстоятелства по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата- 
Приложение № 2 
  9.6. Копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър 

по чл.241 от Закона за горите за дейността „Добив на дървесина”, а когато кандидата е 
физическо лице –  копие от договор с лице вписано в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 
дейността „Добив на дървесина”; 

 9.7. Декларация за оглед на обекта- / Приложение № 3/; 
9.8. Декларация за техническа възможност за изпълнение на поръчката- 
/Приложение № 4/ 

- 2 бр. моторен трион – регистриран в КТИ 
- 3 бр. коне 

9.9. Копия на талони доказващи, че горската и земеделска техника е регистрирана по 
смисъла на ЗРКЗГТ, в т.ч и копие от договор за наем, ако техниката е наета. 

9.10. Справка от ТД на НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори - важи за 

срок от един месец спрямо датата на търга - и копия от удостоверенията на работниците  за придобита от 

тях квалификация минимум за 1бр. правоспособен резач, удостоверение на лицензирания лесовъд по чл. 

235 от ЗГ за дейността „Планиране и организация на добива на дървесина/. 

9.11. Доказателства за положителна търговска репутация / референция по образец 
приложение №5 /. за последните три години от всички ДГС/ДЛС на територията на ДП, в 
които е работила фирмата, че нямат констатирани нарушения / с констативни протоколи, 
АУАН и с влязло в сила наказателно постановление / по ЗГ при извършване на дейности 
по ползване на дървесина от горски територии – държавна собственост. Представя се в 
оригинал или заверено копие- издадена в срок до три месеца преди датата на търга. - / 

Приложение № 5/. Когато търговецът не е извършвал такава дейност на територията на 
ДП или изобщо, представя декларация в свободен текст.  

      Когато кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се 
посочва в офертата на кандидата, а документите по т. .5.и 6.. се представят след сключването на 
договора и преди започването  на дейността в обекта. 

9.12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 
търговеца – участник в процедурата (ако участва, чрез пълномощник) – представят се на 
комисията при провеждане на процедурата. 

9.13. Документ за самоличност / лична карта / на лицето, което участва в търга – 
представят се на комисията при провеждане на процедурата;  

  Кандидатите, които са представили в срок до 31.03.2016 г. в ИАГ документите по 

параграф 80, ал. 1 от ЗГ, представят на комисията копие от входящ номер на ИАГ 
 Забележка: Когато се кандидатства за повече от един обект , в заявлението / 

приложение №1 / се  изписват всички обекти за които се кандидатства, а документите по т. 3, 4 
и 8 се подават за всеки обект поотделно в отделни пликове. 



 Забележка: при представяне на копия на документи за участие, същите следва да 

бъдат заверени, подпечатени с мокър печат на фирмата и подписани от търговеца. При 

поискване на оригиналните документи от комисията, търговецът е длъжен да ги 

представи за сравнение и проверка. 

10. Цена и начин на заплащане на тръжната документация, срок и място на 
получаването й: 

Цената на документацията за участие в открития конкурс са невъзстановими 50 
/петдесет/ лв. без ДДС и се внася в касата УОГС „Петрохан” всеки работен ден до 15.00 часа от  

13.06.2016 год. до 21.06.2016 год.. При евентуален повторен търг – всеки работен ден до 15.00 

часа на 28.06.2016 год.. Конкурсната документация се получава след издаването на писмен 
документ за закупуването й в касата на стопанството. Лицата имат право да разгледат 
документацията на място, преди да я закупят. До три дни преди изтичане на срока за подаване 
на офертите, лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията 
за участие. В срок един ден от постъпването на искането възложителят публикува 
разяснението на съответната интернет страница, без да посочва лицето, направило 
запитването. 

11. Място и краен срок за подаване на заявленията за участие в търга с явно 
наддаване: 

В касата на УОГС „Петрохан”  до 16.00 часа на 21.06.2016 г. При евентуално 
провеждане на повторен търг – до 16.00 часа на 28.06.2016 г. 

12. Място, ден и час за провеждане на търга с явно наддаване: 
Процедурата ще се проведе в Учебната база на УОГС „Петрохан” на  22.06. 2016 г. в 

13.00 часа. 
13. Оглед на обектите може да се извърши след представяне на документ за 

закупуване на конкурсна документация и в присъствието на служител на УОГС „Петрохан” 
всеки работен ден  до 15.00 часа на  21.06. 2016 г., а при повторен – до 15.00 часа на 28.06.2016 г. 
Разходите за огледа са за сметка на кандидата. 

14. Повторен търг с явно наддаване ще се проведе на 29.06.2016 г. от 13.00 ч. в 
Учебната база на УОГС „Петрохан”, в следните случаи: 

- когато в срока, определен в настоящата заповед за откриване на търга няма 
подадено нито едно заявление за участие; 

- когато в срока, определен в настоящата заповед за откриване на търга има подадено  
заявление за участие, но няма допуснат кандидат; 

15. Определям 3-дневен срок за работа на назначената от мен петчленна комисия за 
провеждането на търга с явно наддаване. В този срок  комисията да ми представи протокола за 
утвърждаване. 

Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата за 
определяне на купувач или за прекратяване на търга, която се издава в 3-дневен срок от 
утвърждаването на протокола на комисията и се съобщава по реда на чл. 61 от АПК. Същата 
ще бъде публикувана на електронната страница УОГС „Петрохан”. 
16. Определеният за изпълнител кандидат сключва писмен договор за възлагане на дейността с 
УОГС „Петрохан”, като преди подписването му представя следните документи: 

      1. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на 
управителните органи на търговеца – със срок на валидност 6 месеца от датата на издаване; 

      2. Удостоверение от съответната ТД на НАП, че кандидатът няма парични 
задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал.2 от ДОПК,установени с влязъл в сила акт 
на компетентен орган – със срок на валидност 3 месеца от датата на издаване; 

     3. Документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за 
изпълнение на договора; 

     Ако кандидатът ще използва подизпълнители представянето на документите по 
т.1 и т.2 е задължително и за тях. 

 



               

 
 



 

У С Л О В И Я 
 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА 

 
 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ - Предоставяне на 
стояща дървесина на корен на територията на УОГС “ПЕТРОХАН". 

 
1. Отдел,подотдел, вид и количество на  асортиментите, начална 

цена, стъпка за наддаване: 
 

 
 

Посочените количества дървесина са прогнозни. При разлика между 
действително добитата дървесина  и посочените в документацията, заплащането  
се извършва по предложената от участника цена за 1 м3 на действително добитите 
количества категории и асортименти дървесина. 

 
2. Срок за изпълнение – 31.12.2016 г. 

 

3. Стъпката за наддаване  е в размер на 2000 /две хиляди/ лв.  
  

4. Гаранцията за участие е парична сума в размер на 5% от стойността на 
обектите, определена по реда на чл. 29, ал. 2 от Наредбата : -  2300/две хиляди и триста/ лв. 
без ДДС. 
представени под формата на парична сума и вносима в касата или по банкова сметка на 
УОГС „Петрохан”: IBAN – BG19UBBS80023300143034; BIC – UBBSBGSF, банка ОББ АД, гр. 
Берковица, до 12:00 ч. на 22.06.2016 г., а при повторен конкурс до 12:00 ч. на 29.06.2016 г. 

 

ІІ. ОГЛЕД НА ДЪРВЕСИНАТА 

Организиран оглед на обектите  може да се извърши само при закупени 
тръжни документи - всеки работен ден  до 15.00 часа на  21.06. 2016 г., а при повторен 
– до 15.00 часа на  28.06.2016 г. Разходите за огледа са за сметка на кандидата. 
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ІII. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА 

 

       За участие в търга кандидатите представят: 

1. Заявление за участие по образец - / Приложение № 1 /; 

2. Декларация за ЕИК по образец -/Приложение № 6/ 

3. Документ за закупени тръжни документи - / заверено копие от кандидата /; 

4. Документ за внесена парична гаранция за участие - за всеки обект в отделно банково 

бордеро - / заверено копие от кандидата /; 

5. Декларация за отсъствия на обстоятелства по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата- Приложение № 

2 

 а) не  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран, за престъпление по 

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

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

в) не е в производство по ликвидация; 

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с директора на държавното предприятие и 

съответното териториално поделение; 

д) не е сключил договор с лице по чл. 21 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси; 

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата и към съответното държавно предприятие, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

6. Копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 от 

Закона за горите за дейността „Добив на дървесина”, а когато кандидата е физическо лице –  копие 

от договор с лице вписано в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за дейността „Добив на дървесина”; 

7. Декларация за оглед на обекта- / Приложение № 3/; 

8. Декларация за техническа възможност за изпълнение на поръчката- /Приложение № 4/ 

-2 /два/ бр. моторен трион – регистриран в КТИ 

-3/три/ бр. коне 

9. Копия на талони доказващи, че горската и земеделска техника е регистрирана по смисъла 

на ЗРКЗГТ, в т.ч и копие от договор за наем, ако техниката е наета. 

10. Справка от ТД на НАП за актуалното състояние на действащите трудови договори - важи за 

срок от един месец спрямо датата на търга - и копия от удостоверенията на работниците  за придобита от 

тях квалификация минимум за 2бр. правоспособни резачи, 1бр. правоспособен тракторист, 

удостоверение на лицензирания лесовъд по чл. 235 от ЗГ за дейността „Планиране и организация на 

добива на дървесина/. 

11. Доказателства за положителна търговска репутация / референция по образец / за 

последните три години и не по-малко от три обекта на територията на УОГС”ПЕТРОХАН” 
или от ДГС/ДЛС на ДП, в които е работила фирмата, че нямат констатирани нарушения / с 

констативни протоколи, АУАН и с влязло в сила наказателно постановление / по ЗГ при извършване 

на дейности по ползване на дървесина от горски територии – държавна собственост. Представя се в 

оригинал или заверено копие- издадена в срок до три месеца преди датата на търга. - / Приложение 

№ 5/. Когато търговецът не е извършвал такава дейност на територията на СЗДП или изобщо, 

представя декларация в свободен текст.   

     Когато кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се 

посочва в офертата на кандидата, а документите по т. .5.и 6.. се представят след сключването 

на договора и преди започването  на дейността в обекта. 

12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява търговеца – 

участник в процедурата (ако участва, чрез пълномощник) – представят се на комисията при 

провеждане на процедурата. 

13. Документ за самоличност / лична карта / на лицето, което участва в търга – представят се 

на комисията при провеждане на процедурата;  

  Кандидатите, които са представили в срок до 31.03.2016 г. в ИАГ документите по 

параграф 80, ал. 1 от ЗГ, представят на комисията копие от входящ номер на ИАГ. 



Забележка: Когато се кандидатства за повече от един обект , в заявлението / 

приложение №1 / се  изписват всички обекти за които се кандидатства, а документите по т. 

3, 4 и 8 се подават за всеки обект поотделно в отделни пликове. 

 

 Забележка: при представяне на копия на документи за участие, същите следва да 

бъдат заверени, подпечатени с мокър печат на фирмата и подписани от търговеца. При 

поискване на оригиналните документи от комисията, търговецът е длъжен да ги 

представи за сравнение и проверка. 

 

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ  

 

Началната цена обект 16004 , отдел 211 „ж” с временен склад „Горуна”  на територията 
на УОГС”Петрохан”, е в размер на 45990 /четиридесет и пет хиляди деветстотин и деведесет/ 

лева без ДДС . 

Заплащането се извършва по достигнати цени от спечелил участник в 

проведения търг на вноски. Първоначалната вноска е в размер на 20%  с ДДС от 

достигнатата стойност на правото на ползване за насаждението и се внася в 14 –дневен 

срок от сключване на договора по банкова сметка на „УОГС „Петрохан”: IBAN – 
BG36UBBS80023106030402; BIC – UBBSBGSF, банка ОББ АД, гр. Берковица. 

Останалата част от цената по договора се заплаща по същата банкова сметка  на месечни 

вноски в размер, определен на базата на остатъка от стойността на обекта, разделен на 

броя на месеците по договора. 

 

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И РЕДА НА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

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

придържа точно към обявените от продавача условия. До изтичането на срока за подаване 

на документите за участие в търга всеки кандидат може да ги оттегли, промени или 

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

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

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. При 

приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата и часът на 

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

приносителя се издава документ. Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно 

на кандидатите документи, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.  Тези обстоятелства се 

отбелязват във входящия  регистър. 

Документите може да се представят и по електронен път при условията и по 

реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай кандидатът 

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

описания ред за приемане на документите, преди изтичането на срока за подаване на 

документите. 

 

VІ. ОСНОВАНИЕ ЗА ДЕКЛАСИРАНЕ 

 
 1. Кандидатите в търга с явно наддаване се декласират в следните случаи: 

 1.1. ако не представят всички необходими документи, както и ако същите са представени във вид 

и съдържание, различни от изисканите от продавача; 

 1.2. ако за тях са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата, а именно: ако са 

осъждани с влязла в сила присъда, освен ако не са реабилитирани, за престъпление по чл. 194 - 

217, чл. 219 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс; ако са обявени в 

несъстоятелност и са в производство по несъстоятелност; ако са в производство по ликвидация; 

ако са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с директора на държавното 



предприятие и съответното териториално поделение; ако са сключили договор с лице по чл. 21 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; ако са лишени от право да 

упражнява търговска дейност; ако имат парични задължения към държавата и към съответното 

държавно предприятие, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

VII. РА3НОСКИ ПО ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на документацията и представянето 

й.  

2. Учебно-опитното горско стопанство не заплаща тези разходи, независимо от изхода на 

процедурата.  

3. Представените предложения, ведно с документите към тях не се връщат на кандидатите. 

 

VІII. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Документите по раздел ІII, т. 1 ÷ 11 се депозират в касата  на УОГС „Петрохан” до 

16,00 ч. на 21.06.2016 год., а при повторен търг с явно наддаване до 16,00 ч. на 28.06.2016 

год. 

Търгът с явно наддаване ще се проведе на 22.06.2016 год от 13.00 ч. в сградата на 

Учебна база 1 на УОГС. Присъствието на представител на кандидата при провеждане на 

търга с явно наддаване е задължително.  

 

      Продавачът назначава със своя заповед  5 - членна комисия, която да проведе търга 

с явно наддаване и чийто състав се обявява в деня на провеждане на търга с явно наддаване.  

 

     ХI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

 

 

Първи етап: Отварянето на пликовете на кандидатите и разглеждане на документите в тях 

1. В деня и часа определени за провеждането на търга, председателят на комисията 

проверява присъствието на членовете на комисията. При отсъствие на председателя, функцията му 

се поема от секретаря. 

2. Председателят на комисията обявява откриването на търга и неговия предмет. 

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

тях документи. 

4. Присъствието на кандидата или негов упълномощен представител е задължително. 

Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните упълномощени представители. 

Когато при започване на търга не присъства представител на някой от кандидатите, подали 

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

отваря плика с документите му. 

  5. Документите се разглеждат от комисията по реда на тяхното постъпване и проверява дали 

са оформени съгласно изискванията на продавача. 

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

   7. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

   7.1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи или е представил 

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

   7.2. за когото са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата; 

   8. Председателят на комисията обявява допуснатите до участие за всеки обект кандидати по 

техните поредни номера, декласираните участници и основанието за отстраняването им. 

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

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

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

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

 10. При възникване на обстоятелства които правят невъзможно провеждането на търга 

процедурата се отлага и се провежда на втората дата в следните случаи: 

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

заявление за участие. 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

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

всеки от кандидатите пореден номер за участие. 

 

Втори етап: Допускане на кандидатите в наддаването и класация. 

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

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

размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал. 

- Наддаването се извършва от допуснатите за участие кандидати, които вдигат 

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

Потвърдената от кандидата цена го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право 

на позоваване на грешка. 

- Преди третото обявяване на последната предложена от него цена, председателя на 

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

наддаването със звуков сигнал. 

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

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

достигнатата цена и закрива търга за съответния обект. 

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

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

-  Когато в явния търг участват повече от един кандидат потвърдили само началната цена, 

спечелилият и класираният на второ място се определят, чрез жребий. 

- В случай, че кандидатите в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за този обект се прекратява, а внесените от тях 

гаранции за участие не се възстановяват. 

- За проведения търг, комисията съставя тръжен протокол в два екземпляра, които се 

предават за утвърждаване от директора на „УОГС „Петрохан”” ведно с цялата документация, 

събрана в хода на процедурата. Резултатите за класиране се обявяват със заповед на директора на 

„УОГС „Петрохан”на мястото за обяви в стопанството в срок от 3 /три/ работни дни от получаване 

на протокола за работата на комисията и на интернет страницата на „УОГС „Петрохан”.  

 Повторен търг с явно наддаване ще се проведе на 29.06.2016 год. от 13,00 ч. в сградата на 

Учебна база в  случаите по т.10. 

 

VIII. СЛУЧАИ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ: 

1. Когато не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата. 

2. Когато кандидатът не отговаря на условията за провеждане на търга. 

3. Документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата не 

отговарят на изискванията и условията на продавача. 

4. Първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

5. Отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата. 

6. Са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които 

не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен. 

7. Възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и 

които органът открил процедурата не би могъл да предвиди при откриването й. 

8. Определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по 

договора. 

 



IХ.  ГАРАНЦИИ 

 

1. Гаранцията за участие се задържа, когато кандидат в процедурата: 

1.1. оттегля предложението си след изтичането на срока за подаване на офертите; 

1.2. подаде жалба срещу заповедта за класирането до решаването на спора с влязло в сила 

решение; 

1.3. е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор по чл. 35. 

2. Гаранциите за участие на отстранените  кандидати и на кандидатите, които не са класирани 

на първо и второ място се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за подаване 

на жалба срещу заповедта за класиране и определяне на купувач. В срок 3 работни дни след влизане 

в сила на заповедта за прекратяване се освобождават и гаранциите за участие на всички кандидати 

при прекратяване на процедурата. 

3. Гаранциите на участие на класираните на първо и второ място се освобождават след 

сключването на договора по чл. 35. 

4. Гаранцията за изпълнение  на договора определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Наредбата е 

парична сума в размер на 5% от достигнатата цена по договора или се представя като банкова 

гаранция със срок на валидност 31.12.2016 г., в която следва да е посочено, че същата се 

освобождава след изрично писмено известие от продавача.   Кандидатът или участникът, спечелил 

търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 
 5. В срок най - късно до 7 дни след издаването на заповедта за класиране и определяне на 
купувач, когато е допуснато предварителното й изпълнение, спечелилият участник представя 
гаранция за изпълнение на договора и след сключването на договора, гаранцията му за участие се 
възстановява. 

6. Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при изпълнение на 

договорните задължения в срок 5 работни дни  след окончателното приемане на извършената работа 

с приемо-предавателни протоколи за обекта, като при неспазване на посочения срок  продавачът 

дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочие. 

 

Х. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1.  Договор със спечелилия търга с явно наддаване се сключва в писмена форма в 7 - дневен 

срок от влизане в сила на заповедта за определяне на резултатите от класирането или в 7 - дневен 

срок от издаването на заповедта за определяне на резултатите от класирането, когато е допуснато 

предварителното й изпълнение. 

 2. Преди сключване на договора, спечелилият участник представя на продавача следните 

документи: 

 2.1. свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните 

органи на търговеца със срок на валидност - 6 месеца от датата на издаването;  

 2.2. удостоверение от органите на НАП, че кандидатът няма парични задължения към 

държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган със срок на валидност - 3 месеца 

от датата на издаването;  

           2.3. документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение на 

договора. Ако кандидатът е заявил, че ще използва подизпълнители, представянето на документите 

по т.2.1. и т.2.2. е задължително и за тях. 

 2.4. удостоверение от СЗДП, че кандидатът няма парични задължения към държавното 

предприятие, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган със срок на валидност 

1 месец от датата на издаването. 

3. Договор не се сключва с участник определен за изпълнител, който при подписване на 

договора не изпълни задължението по точка 2, както и с кандидат, определен за купувач, който има 

парични задължения към СЗДП  Враца и УОГС „Петрохан”, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган. 

          4. При отказ на спечелилия участник да сключи договор в посочения срок, се поканва вторият 

класиран. Ако и той откаже да сключи договор в  нов 7-дневен срок, органът, издал заповедта за 

определяне на резултатите от класирането, прекратява процедурата. 

 

 



 

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Участниците в търга с явно наддаване могат да получават допълнителна 

информация в работно време по пакета документи на адреса на УОГС «Петрохан», както и 

на тел. 09523/2658 лице за контакти: инж. Любомир Георгиев Новков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УОГС "Петрохан" с.Бързия обл.Монтана 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
     

 
     

 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

      

 

за ползване на прогнозно количество маркирана дървесина на корен 

 

в обект 16004 , отдели 211 „ж”  

 с временен  склад "Горуна" 

 

на територията на УОГС "Петрохан" 

      

№ 
по 

ред 
СОРТИМЕНТИ 

Д
ъ

р
ве

се
н

 

ви
д

 

П
р

о
гн

о
зн

о
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

(м
3 )

 Разход 
(лв./м3) 

Общо 
разходи за 

добив             
(лв.)  без ДДС 

1 
Трупи за шел бк       

2 
Трупи за бичене ≥ 30 см. бк       

3 
Трупи за бичене от 18 ÷29 см бк       

4 
ОЗМ  ≥ 20 см. бк       

5 
 Технологична дървесина бк       

6 
 Дърва за огрев в м3 бк 1314 35,00 45990,00 

  
          

      

      

      

      Словом: четиридесет и пет хиляди деветстотин и деведесет лв. без ДДС. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   

НА КОМИСИЯТА                                                                            

       З А Я В Л Е Н И Е 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА  СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

 

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

/име на фирмата/ 

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

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

адрес на управление:……………………………………………………………………………………………………… 

тел…………………………… факс…………………………………………………..  

ЕИК ……………………………….,  ИН по ЗДДС …………………………………,  

Банкова сметка№ …………………………….., Бин №……………………………., бан.код…………………………., 

Банка …………………………………………………………………………………………………………… 

Представлявано от: 

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

/ управител по съдебна Регистрация / 

живущ/а/ на адрес…………………………………………………………………………………………………… 

л.к.№………………….изд. на…………………… от МВР град……………….……………………………………….. 

ЕГН…………………………………………… 

 

Господин  Председател, 

 

1.Желая да участвам в търга за продажба на дървесина на корен, за обект 16004 , отдел 211 

„ж” с временен склад „Горуна” на територията на УОГС”Петрохан”. 

2.Заявявам, че при изпълнение на дейността в обекта ще използвам/няма да използвам 

подизпълнители. /ненужното се зачертава/ 
 

№ Идентификация на подизпълнителите  

/ наименование и адрес/  

1  

2   

…  

 /Попълва се, когато участникът ще ползва подизпълнители/ 

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

 

 

…………………2016 г.               Заявител:……………………….. 

 

Забележка: Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи по условията на 

открилия процедурата.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 

по чл.58, ал.1, т.3 

 

Долуподписаният/ата/…………………………………………………………………………………………… 

     име, презиме, фамилия 

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

година от МВР…………………………………….гр. …………………………………………………………………. 

Представляващ ………………………………………………………………………………………………………… 

/пълно наименование на фирмата/ 

със седалище и адрес на управление гр./с…………………………………………………………………………… 

ул…………………………………., №………. ИН по ЗДДС …………………………………,  

Банкова сметка№…………………………….., Бин №……………………………., бан.код…………………………., Банка 

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

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.194-217, чл.219-

260, чл.301-307, чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс; 

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

3. Не съм в производство по ликвидация; 

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

и установяване на конфликт на интереси с директора на държавното предприятие и съответното 

териториално поделение;  

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

интереси; 

6. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност; 

7. Нямам парични задължения към държавата и към съответното държавно предприятие, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган. 

 

 

Известна ми е отговорността за вписване на неверни данни по чл.313 от НК. 

Забележка: Настоящата декларация се представя към документите за участие в търга, от всички 

управители / изпълнителни членове на управителния орган на търговеца - участник. 

 

 

Дата…………..2016 година                         

 

                         ДЕКЛАРАТОР:…………………… 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 3 

 

         

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
 

 

 

 

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

 

ЕГН……………………………,като представляващ ………………………………………………..., 

 

ЕИК……………………..…….,седалище и адрес на управление……………………………………  

 

…………………………………, в качеството на участник в търг с явно наддаване по Наредбата за  

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

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

16004 , отдел 211 „ж” с временен склад „Горуна” на територията на УОГС”Петрохан”. 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

 

съм направил оглед на обекта/ите в присъствието на  

 

………………………………………………………... - служител на УОГС”Петрохан”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 2016 год.       ДЕКЛАРАТОР:……………………  

гр. …………………………………….                 /подпис/ 

 

 

 

 

               

         

                                                  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

 

 

 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
 

 

 

Долуподписаният …………………………………………………………………………………………………………, 

 

ЕГН……………………………, като представляващ ………………………….……………………., 

 

ЕИК………………………….,седалище и адрес на управление ………………………………...….. 

…………………………………………………………………..……, в качеството на участник в търг с явно наддаване по 

Наредбата за условията и реда за  възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за за обект 16004 , отдел 211 „ж” с временен 

склад „Горуна” на територията на УОГС”Петрохан”. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

 

 

представлявания от мен търговец разполага с необходимата техническа възможност съгласно условията. 

 

- 2 /два/ бр. моторен трион – регистриран в КТИ 

- 3 /три/ бр. коне 

 
 

известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за вписване на неверни данни 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 2016 год.                 ДЕКЛАРАТОР:  

гр. …………………………………….                   /подпис/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

          

 

 

Изх. № ......./ .............20........г. 

 

 

 

 

РЕФЕРЕНЦИЯ 

 

 

 

Държавно горско / ловно / стопанство . . . . . . . . . . . . . . . . ., представлявано от  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  издава 

настоящата референция на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  като с това удостоверява 

положителната си оценка за съвместната ни работа по завършени обекти от 2013 година до момента, както следва: 

 

 - Договор № . . . . / . . . . . . .год., Обект № . . . . / . . . . . . .год., стойност . . . . . . . .лв. 

 - Договор № . . . . / . . . . . . .год., Обект № . . . . / . . . . . . .год., стойност . . . . . . . .лв. 

 - Договор № . . . . / . . . . . . .год., Обект № . . . . / . . . . . . .год., стойност . . . . . . . .лв. 

 

 

            Горепосочената фирма при извършване ползването на дървесина от горите на територията на повереното ми 

поделение отговаря на следните критерии:  

 

 

1. Лично или чрез наети от него лица не е допускал нарушения по ЗГ при извършване ползването на дървесина от 

горите в спечелените от фирмата обекти. 

2. Спазва технологичния план за усвояване на дървесината в спечелените обекти. 

3. Усвоява цялата маркирана дървесина в обектите. 

4. Няма изискуеми парични задължения произтичащи от сключени договори с ДГС/ДЛС. 

5. Изпълнява качествено и в срок задълженията произтичащи от договорите за ползване на дървесина, в това число 

извършва сечта и извоза в сроковете и количествата, регламентирани в договорите.  

 

 

Директор ТП -ДГС / ДЛС: . . . . . . . .                                                              

/ инж.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ 

 

    Забележка: Настоящата препоръка се издава само на фирми, които отговарят на всички критерии 

едновременно. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 6                                    

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

                  за Единния идентификационен код (ЕИК)  

 

  

Подписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(трите имена)  

(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност)  

 

на участник: …………………………………………………………………………  

(наименование на участника)  

 

ДЕКЛАРИРАМ,  

 

че представлявания от мен участник / изпълнител (ненужното се задрасква) е вписан в Търговския регистър при 

Агенцията по вписванията, с Единен идентификационен код (ЕИК)  

 

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

 

 

 

Дата,…………………………….                               ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Проект 
 
 
 

Д  О  Г  О  В  О  Р                                
 

№ ……/...... 2016 год. 
  
 
За продажбата на прогнозни количества дървесина на корен от обект 16004 , 

отдел 211 „ж” с временен склад „Горуна” от КЛФ – 2016 год. - на УОГС „Петрохан”, с. 
Бързия. 

 
Днес, …. 2016 год.  в с. , се сключи настоящият  договор между: 
1. УОГС „ПЕТРОХАН”, с адрес: с. Бързия, ул. „Петроханска“ № 1, ЕИК: 

0006706340027, представлявано от инж. Калин Еленков Николов, в качеството 
му на вр. и. д. директор и Сашка Димитрова Данова – главен счетоводител, 
наричано за краткост по-долу  ПРОДАВАЧ,   

и  
2. …………………………..гр. ………………..ул.”………….” №….., с ЕИК …………….., 

съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, представляван/о чрез 
пълномощно от………………………., управлявано от ………………………и наричан за 
краткост по-долу КУПУВАЧ, за следното: 

 
 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
1.1. Настоящият договор се сключва на основание Заповед №…../….2016год. на 

Директора на УОГС „Петрохан”, утвърден протокол за работата на комисия и чл. 35, ал. 3, 
т. 2 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. 

1.2. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху прогнозни 
количества маркирана дървесина на корен от обект 16004 , отдел 211 „ж” с временен склад 
„Горуна” от КЛФ – 2016 год.  на УОГС „ПЕТРОХАН”                                                                                                                                                       
1.3. КУПУВАЧЪТ приема и заплаща договорената между страните цена посочена в точки 
2.1. от настоящия договор. 

1.4. Срок на получаване на позволителното за сеч от страна на КУПУВАЧА за 
всяко едно насаждение от обекта посочено в т. 1.2., е както следва: 

 
1.4.1. за отдел ……… подотдел „…….”, до …... 2016 год., срока за сеч е до ……. 2016 

год., а извоза  е до …… 2016 год. 
 
1.5. Крайния срок на действие на договора е до 31.12.2016 год. 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
 
2.1. Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за  общото прогнозно количество  от 1314 

пл. куб.м. прогнозни количества маркирана дървесина на корен от, е ……… (…………..) 
лева без вкл. ДДС, разпределена по асортименти обект 16004 , отдел 211 „ж” с временен 
склад „Горуна” съгласно спецификация, неразделна част от настоящия договор. 

 
2.2. Плащанията по договора се извършват както следва: 
2.2.1. Първоначалната вноска е в размер на 20% с ДДС от достигнатата стойност 

на правото на ползване за насаждението и се внася преди издаването на позволителното за 
сеч по банкова сметка на УОГС „ПЕТРОХАН”- IBAN BG36UBBS80023106030402, BIC 

UBBSBGSF, при „ОББ” АД – клон гр. Берковица. . Останалата част от цената по договора 
се заплаща по същата банкова сметка,  на месечни вноски в размер, определен на базата на 
остатъка от стойността на обекта, разделен на броя на месеците по срока за извоз, 
определен в позволителното за сеч: 

 
До ……………год. ………… лв 
До ……………год. ………… лв 
До ……………год. ………… л 
До ……………год. ………… лв 
До ……………год. ………… лв 
До ……………год. ………… лв 
До …………… год. ……….. лв., в които суми е включен ДДС. 
 
 
2.2.2. При добити количества по асортименти, превишаващи размера на вноските, 

КУПУВАЧА заплаща стойността на добитата дървесина преди издаване на превозни 
билети.  

2.3. ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети до размера на внесените от 
КУПУВАЧА вноски.  

2.4. Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на 
отсечената дървесина като цяло е крайния срок за извоз, посочен в съответното 
позволително за сеч за даденото насаждение от обекта, предмет на настоящия договор.  

2.4.1. Добитата дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всяка 
асортимент се определена в т. 2.1  от настоящия договор.  

2.4.2. При разлики между действително добитите количества дървесина по 
асортименти и предварително посочените към настоящия договор, заплащането се 
извършва на база действително добито количество от даден асортимент по посочените от 
КУПУВАЧА в настоящия договор цени. 

2.5. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от цената по договора - 
………….. лв. и се внася преди сключване на договора. 

      2.6. Гаранцията за изпълнение на сключения договор се освобождава при 
изпълнение на договорните задължения в срок 5 работни дни  след окончателното 
приемане на извършената работа с приемо-предавателни протоколи за обекта, като при 
неспазване на посочения срок  Продавачът дължи лихва в размер на законната лихва за 
всеки ден просрочие. 



       2.7.Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава от Продавача след 
освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими суми по 
настоящия договор и след окончателното транспортиране на цялото количество 
действително добита дървесина. Протоколът за освидетелствуване на сечищата се подписва 
от лицензирания лесовъд. 

 
 
  
III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
 
 
3.1. С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно-

приемателния протокол насажденията от обекта се предават на КУПУВАЧА. От момента 
на предаването върху него преминава и отговорността по осъществяване на 
противопожарната охрана и охраната срещу незаконна сеч в обекта.  

3.2. Позволителното за сеч и протоколът за приемане на насажденията от обекта 
се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд на КУПУВАЧА, който ги подписва. 

3.3. Дървесината преминава в собственост на КУПУВАЧА от момента на издаване 
на превозен билет. 

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

дървесината от насажденията в обекта, считано от датата на издаване на позволителното за 
сеч. Предоставянето на отделите от обекта се удостоверява с подписване на приемателно-
предавателен протокол между страните, като от страна на КУПУВАЧА  задължително 
участва и лицензирания лесовъд. 

4.2. С подписване на договора и плащането на първоначалната вноска, 
ПРОДАВАЧЪТ, издава позволителното за сеч за маркираната дървесина  в срока посочен в 
гл. I т. 1.4 от настоящия договор. 

4.3. ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 
4.3.1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на 

дървесината във всяко едно насаждение от обекта предмет на настоящия договор. 
4.3.2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно 

утвърдения технологичен план. 
4.3.3. Да осигури свой представител при извършването на добива на дървесина. 
4.3.4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на 

платената от него вноска. 
4.3.5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно 

нормативната уредба. 
4.3.6. Да освидетелства сечището в определения срок. 
4.4. ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването 

на дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧЪТ. 
4.5. ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, налагащи 

промяна в интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия 
договор и след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на 
анекс към договора за извършване на ползване в насаждението, при запазване на 
достигнатите цени по асортименти за даденото насаждение. 



4.6. При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т. 
4.5. от настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да 
сключи анекс, с които прекратява действието на договора спрямо конкретното насаждение.  

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

4.8. В случая посочен в т. 4.6., ПРОДАВАЧЪТ връща на КУПУВАЧА вноските, 
които е направил за съответното насаждение. 

 
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 
 
 
5.1. КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме обекта, съгласно тръжните книжа на 

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

договор. 
5.3. Да спазва технологичния план за осъществяване на добива и извоза на 

дървесината изготвен така, че да осигурява опазване на оставащия дървостой, младиняк, 
подраст и създаващ минимум предпоставки за ерозия за всяко едно насаждение от обекта. 

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

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

5.6. Да осигури присъствието на лицензирания лесовъд, с който е в трудово-
правни 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 ДГС 
или РДГ. 

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

5.8. Да изпълнява ритмично натуралните показатели по месеци както следва:  
 
до края на месец ………….. пл. куб м.; 
до края на месец ………….. пл. куб м.; 
до края на месец ………….. пл. куб м.; 
до края на месец ………….. пл. куб м.; 
до края на месец ………….. пл. куб м.; 
до края на месец ………….. пл. куб м.; 
 
5.9. След  изпълнение  на  договора  да  предаде  сечището  почистено по начина 

указан в позволителното за сеч. 
5.10. Да изгражда (извозните) пътища необходими за усвояване на дървесината и 

да поддържа горските пътища към и в обекта, в който извършва сечта за своя сметка, след 
съгласуване на мероприятията с ПРОДАВАЧА. 

5.11. В случай, че не извършва сеч и извоз на дървесина по издаденото 
позволително, КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА  месечно право на ползване 
пропорционално на срока за сеч указан, в позволителното. 

Да участва в гасенето на пожари, възникнали в обекта с транспортна техника и 
средства; 



5.12. Посочените в документацията количества дървесина са прогнозни. При 
разлика между действително добитата дървесина и посочените в документацията, 
заплащането се извършва по предложената от КУПУВАЧА цена за 1 м3 на действително 
добитите количества асортименти дървесина. 

5.13. КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА пропуснатото право на ползване за 
неусвоеното в срок количество дървесина, изчислено по възможния добив по дървесен вид 
и асортименти за съответното насаждение. 

5.14. КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество едра строителна 
дървесина по асортименти, съгласно посочените в БДС. В случаите, когато същият добива 
асортименти извън посочените в БДС, отнасянето на тези асортименти към съответната 
категория дървесина в протокола за кубиране се извършва само въз основа на диаметъра на 
тънкия край и качеството  на дървесината, съгласно БДС.  

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

5.16. КУПУВАЧЪТ  отстранява за своя сметка допуснатите (причинените) повреди 
на пътната мрежа, съоръжения, подраст, подлес и др. при осъществяване на ползването в 
обекта. 

5.17. 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, и носи отговорност при 
злополука с наети от него лица. 

5.18. КУПУВАЧЪТ, в случай че извършва ползването на дървесината от обекта с 
подизпълнители, е длъжен преди започване на дейността и подписване на предавателно -  
приемателния протокол за съответното насаждение да представи на ПРОДАВАЧА, 
надлежен документ, удостоверяващ наличието на представителна власт на определения от 
него подизпълнител и нейните рамки, както и всички документи за него съгласно 
тръжните условия. В случай на прекратяване на представителната власт на 
подизпълнителя, КУПУВАЧЪТ е длъжен в рамките на три работни дни от датата на 
настъпване на събитието да уведоми писмено за това ПРОДАВАЧА.  

5.19. Купувачът е длъжен да постави информационни табели за обозначаване на 
обекта с данни на фирмата, лицензирания лесовъд и срока за извършване на дейността. 

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

договора, ще се извършат в писмена форма. Адресите  за кореспонденция 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. При неизпълнение 
връчените книжа на адреса, се смятат за редовно връчени.    

 
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Настоящият 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 Закона за горите, нанесло значителни 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, след 
констатиране на нарушение на разпоредбите ЗГ. 



7.3. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, 
без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при 
неплащане на първоначалната вноска и отказ от страна на КУПУВАЧА да получи 
позволителното за сеч в срока определен в гл. I т. 1.4 от настоящия договор. 

7.4. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, 
без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случаите 
на повторно неизпълнение  от страна на КУПУВАЧА на задълженията си посочени в т. 5.17 
от настоящия договор. 

7.5. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, 
без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при отказ 
от страна на КУПУВАЧА да извърши плащане съгласно т. 5.7 и 5.13 от настоящия договор. 

7.6. В случаите посочени в т. 7.1.; 7.2.; 7.3.; 7.4. и 7.5  от настоящия договор, 
внесената от КУПУВАЧЪТ гаранция за изпълнение  не се връща.  

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

настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила. При настъпване на 
форсмажорни обстоятелства съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната 
в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства. Когато при 
приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, 
дължащи се на обстоятелства, установени по горния ред, неустойка не се дължи. 

7.10 Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 
реституционни претенции и сечта не е започнала, ПРОДАВАЧЪТ 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 КУПУВАЧЪТ заплаща стойността 
само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по договора се 
възстановяват. ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и 
неустойки за нанесени вреди. 

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

настоящия договор сума, той дължи неустойка в размер на законната лихва от дължимата 
цена до края на издължаването й. 

8.2. В случаите посочени в гл. VII точки: 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 и 7.5 от настоящия договор 
КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за 
нанесени вреди в размер на 20 % от сумата  посочена в гл. II т. 2.1 на същия.  

8.3. 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 неустойки за нанесени вреди в размер на 20 % от сумата  останала като 
неизпълнение по 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 
по взаимно съгласие между страните, изразени в писмена форма. 
              9.3  Срока на договора  може да бъде удължен след внасяне на цялата дължима сума 
по договора.  
              9.4. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 
законодателство. 
              9.5. 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. 
              Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 
страните. 
 
 
 
 
ПРОДАВАЧ:                                                           КУПУВАЧ: 
УОГС „ПЕТРОХАН”                  „………….” 

Директор :                                                              Представител/Управител: 
                    /инж.К. Николов/                 /……………../ 
Главен счетоводител: 
       /Сашка Данова/ 
 


