


 
 

УЧЕБНО-ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПЕТРОХАН” 

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

 

З А П О В Е Д 
137/30.11.2016 год. 

 

На основание чл. 4, ал. 1, т. 3, чл.46, т.2, чл.55, ал.2-4, чл.66, ал.1, т.1, чл.67, ал.1, т.2, чл.69 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 /обн. ДВ бр.96 от 

06.12.2011, изм. и доп. ДВ бр.90 от 16.11.2012г./  

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

І. ОТКРИВАМ  ПРОЦЕДУРА - ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за възмездно ползване на 

дървесина чрез продажба  на прогнозни количества дървесина по асортименти по реда на чл.66, ал.2, т. 

1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-

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

 

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

ЗА  ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО АСОРТИМЕНТИ В 

ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УОГС „ПЕТРОХАН”,  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1.Подотдели, вид и количество на асортиментите, начална цена:  
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           Трупите за бичене с Д>50 см са по БДС 765-73. 
 

            2.Началната цена на асортимента /обекта/, от която ще започне наддаването е  126 500,00 лв.   

/сто двадесет и шест хиляди и петстотин/лв. без ДДС. 

Срок за изпълнение – 31.12.2016 г. 

Стъпката за наддаване е в размер на  1100/хиляда и сто/ лева. 

3.Гаранцията за участие е парична сума в размер на 6 500/шест хиляди и петстотин/ лв. 

 



Гаранцията за участие се внася единствено по банков път по банкова сметка на УОГС 

„Петрохан”: IBAN – BG19UBBS80023300143034; BIC – UBBSBGSF, банка ОББ АД, гр. Берковица, 

всеки работен ден до 13.12.2016г., а при повторен търг до 20.12.2016г. 
 4. Размер на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от достигнатата 

цена по договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 
1. банкова гаранция със срок на валидност до 31.12.2017г.; 

2. парична сума. 

Кандидатът или участникът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за 

изпълнение. 
    В срок до 7 дни от издаването на заповедта за класиране спечелилият участник представя 
гаранция за изпълнение на договора. 

5. Условия и начин за плащане на цената: Заплащането се извършва по достигнати цени от 
спечелил участник в проведения търг на вноски.  Първата вноска е в размер 20% от стойността на 
договора, като се заплаща по банкова сметка на УОГС „Петрохан”: IBAN – 
BG36UBBS80023106030402; BIC – UBBSBGSF, при „ОББ” АД– клон гр. Берковица в 14-дневен срок 
от сключването на договора и преди подписването на приемо - предавателния протокол  и издаване на 
превозен билет за транспортиране на първата партида.  

      Останалата част от сумата се внася на вноски преди подписване на приемо - предавателния 

протокол и издаване на превозен билет за транспортиране на  съответното количество дървесина  
           6. Изисквания към кандидатите за извършване на дейността:  
 В процедурата могат да участват физически лица и търговци, които отговарят на  следните 
изисквания: 
 Кандидатите следва да представят доказателства за положителна търговска репутация. Да 

представят референция по образец / Приложение №7/, за последните три години от всички ДГС/ ДЛС 

и УОГС”ПЕТРОХАН”, в които е работила фирмата, че нямат констатирани нарушения /с констативни 

протоколи, АУАН и влязло в сила наказателно постановление/ по ЗГ  при  закупуване  на дървесина от 

горите – държавна собственост. Представя се в оригинал или заверено от кандидата копие- издадена в 

срок до 3 месеца преди датата на разглеждане на заявленията; Когато търговецът/физическото лице не 

е извършвал такава дейност изобщо, представя декларация в свободен текст.  

7. Определям място на получаване на дървесината, предмет на настоящия търг - временни 

складове на територията на УОГС „ПЕТРОХАН” с. Бързия след съставянето на  приемо - 

предавателен протокол за приемане и измерване на складираната /рампираната/ дървесина по БДС. 

8. За участие в търга кандидатите подават:  

1. заявление по образец към което прилагат: 

2.  сведения за участника - по образец приложение № 2 

3. декларация - по образец приложение № 3, че кандидатът : 

   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 

на 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; 

 Изискванията по т.3 се отнасят за управителите и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 4. документ за внесена гаранция за участие в процедурата;   

5. документ за закупена тръжна документация 

 6. декларация по образец приложение № 4 ; 

 7. декларация по образец приложение № 5; 

            8. декларация  по образец приложение № 6; 

 9. препоръки /референция по образец приложение № 7/ за добро изпълнение на дейността за 

последните три години от всички ДГС/ ДЛС и УОГС”ПЕТРОХАН”, в които е работила фирмата, че  





 

 

У С Л О В И Я 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМЕЗНО 

ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ПО 

СОРТИМЕНТИ, В ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УОГС”ПЕТРОХАН” С. БЪРЗИЯ 

 

1.Подотдели, вид и количество на  асортиментите, начална цена: 
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Трупите за бичене с Д > 50 см са по БДС 765-73. 

 

ІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА 

 В процедурата могат да участват както търговци, така и физически лица, който закупуват 

дървесината за лична употреба без право на продажба.  

 За участие в търга с явно наддаване кандидатите подават следните документи: 
1. заявление по образец, приложение №1; 

2.  сведения за участника по образец приложение № 2; 

3. декларация по образец приложение № 3, че кандидатът : 

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 

на 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; 



 Изискванията по т.3 се отнасят за управителите и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 4. документ за внесена гаранция за участие в процедурата;   

5. документ за закупена тръжна документация; 

 6. декларация по образец приложение № 4; 

 7. декларация по образец приложение № 5; 

            8. декларация  по образец приложение № 6; 

 9. референция по образец /Приложение №7/ за добро изпълнение на дейността за последните 

три години от всички ДГС/ДЛС и УОГС”ПЕТРОХАН” в които е работила фирмата, че нямат 

констатирани нарушения установени с констативен протокол, АУАН и с влязло в сила НП по ЗГ при  

закупуване на дървесина от горите – държавна собственост. Търговци, извършвали такива дейности 

представят оригинал или заверено копие - издадена в срок до 3 месеца преди датата на разглеждане на 

заявленията;  

 Когато търговецът не е извършвал такава, представя декларация в свободен текст.  

 10. документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на 

процедурата; 

  11. нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва с представител. 

 Документите по т.10 и т. 11 се представят от кандидатите на комисията при започване на 

процедурата.  

 Когато кандидатът в търга е чуждестранно юридическо лице, документите по раздел ІІ , които са 

на чужд език, се представят в официално заверен превод. 
 

 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. 

 

             IІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 Началната цена за Пакет-2 – Трупите за бичене с Д > 50 см е в размер на 126 500,00 лв. /сто 

двадесет и шест хиляди и петстотин/ без ДДС.  

Стъпката за наддаване е в размер на  1100/хиляда и сто/ лева. 
Заплащането се извършва по достигнати цени от спечелилия участник в проведения търг на 

вноски.  Първата вноска е в размер 20% от стойността на договора, като се заплаща по банкова сметка 
на УОГС „Петрохан”: IBAN – BG36UBBS80023106030402;, BIC код UBBSBGSF, при „ОББ” АД – 
клон гр. Берковица в 14-дневен срок от сключването на договора и преди подписването на приемо - 
предавателния протокол и издаване на превозен билет за транспортиране на първата партида.  

Останалата част от сумата се внася на вноски преди подписване на приемо - предавателния 

протокол и издаване на превозен билет за транспортиране на  съответното количество дървесина. 
 
ІV. 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 реда на ал. 1, преди изтичането на срока 

за подаване на документите. 

            Документите по раздел ІІ, т. 1-11 се депозират в касата на УОГС”Петрохан” до 16 часа от 

05.12.2016г. до 13.12.2016г. и до 16.00 ч. на 20.12.2016г. при повторен търг с явно наддаване. 

Търгът с явно наддаване ще се проведе на 14.12.2016г. в 13,00 часа в сградата на Учебна базана 

УОГС“Петроха“.   

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

документи. 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. Комисията отваря документите на кандидатите по реда на тяхното 

постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача. Комисията проверява 

наличието на всички изискуеми документи на кандидатите.  

           Когато в търга 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. Търгът с явно наддаване се отлага за повторната дата, 

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.  

 Повторният търг с явно наддаване ще се проведе на 21.12.2016г. от 13.00 часа  в сградата на 

Учебна база на УОГС“Петрохан“. 

 

V . ДЕКЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ 

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

 - Ако не представят някой от изискуемите документи от продавача документи и те са представени 

във вид  и съдържание, различни  от изисканите от продавача. 

- 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. 

 

VІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

 След допускане на кандидатите до следващия етап на търга, комисията предоставя на всеки от 

кандидатите пореден номер за участие. Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, 

началната цена и стъпката на наддаване, 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 раздадените 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, председателят 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, достигната цена и 

закрива търга за съответния обект. 



 Когато в явния търг участвуват 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 посредством жребий. 

В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да 

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

гаранции за участие не се възстановяват. 

 Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. Комисията съставя протокол за 

разглеждане на документите и класиране на кандидатите, който се предава за утвърждаване на органа, 

открил търга, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждането му. 

 

VII. СЛУЧАИ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ: 

1.  Когато не 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. 

 

VІІІ.  ГАРАНЦИИ 

1.  Гаранцията за участие е парична сума в размер на …… /………………………………./лв. 

2. Гаранцията за участие се внася единствено по банков път по банкова сметка на УОГС 

„Петрохан”: IBAN – BG19UBBS80023300143034, BIC код UBBSBGSF, при „ОББ” АД– клон гр. 

Берковица,  всеки работен ден до 13.12.2016г., а при повторен търг до 20.12.2016г. 

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

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

               3.2. подаде жалба срещу решението за класирането до решаването на спора от съда; 

               3.3. е определен за изпълнител, но не сключи договор. 

4. Гаранциите за участие на некласираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни 

след изтичането на срока за подаване на жалба срещу заповедта за класиране. В същия срок се 

освобождават гаранциите на всички кандидати при прекратяване на процедурата. 

5. Гаранциите за участие на класираните кандидати, с изключение на спечелилия, се 

освобождават в срок 3 работни дни след сключването на договора. 

6. Гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от достигнатата цена по 

договора.  

7. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

7.1.банкова гаранция със срок на валидност до 31.12.2017 г.; 

                  7.2. парична сума. 
8. Кандидатът или участникът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за 

изпълнение.  
9. В срок най-късно до 7 дни от издаването на заповедта за класиране, когато е допуснато 

предварителното й изпълнение спечелилият участник представя гаранция за изпълнение на договора. 
 10. Гаранцията за изпълнението на договора се връща, съответно се освобождава след 

освидетелстване на всички сечища в обекта и заплащане на дължимите суми по договора. 
 11. Гаранциите се освобождават, без да се дължат лихви за периода, през който средствата 

законно са престояли по сметките на държавните предприятия и техните териториални поделения. 

 

ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 Договор със спечелилия процедурата се сключва в писмена форма в 7 дневен срок от влизане в 

сила на заповедта за класиране или в 7 дневен срок от издаването на заповедта за определяне на 



резултатите от класирането, когато е допуснато предварителното й изпълнение. В договора 

задължително се включват условията, при които е спечелен обектът.  

 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. 

          Преди подписване на договора кандидатът, определен за купувач задължително следва да 

представи документи от съответните компетентни органи, а именно:  

   -   свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи 

на търговеца- със срок на валидност 6 месеца.         

   -    удостоверение от съответната ТД на НАП, че кандидата няма парични задължения към 

държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган. 

 -   документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на договора. 

 - документ от СЗДП и УОГС”ПЕТРОХАН”,  че кандидатът няма парични задължения, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

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

оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие, кандидатът представя 

и оригинала за сравнение.  

     Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който не представи гаранция за 

изпълнение на договора или има парични задължения към съответното държавно предприятие, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.  

                    

                 Забележка: Договорът за продажба не се сключва с кандидат, който откаже да 

представи документите, изискуеми  по  раздел IХ. В този случай УОГС”ПЕТРОХАН” задържа 

гаранцията за участие в процедурата на участника. 

 

               * Забележка: В случай, че не бъде определен изпълнител и не бъде сключен договор за добив за 

обекта по реда на чл. 15 до чл. 29 от Наредбата, УОГС”ПЕТРОХАН” си запазва правото да 

прекрати настоящата процедура и да не сключи договор с лицето, определено за купувач, без да 

дължи обезщетение за вреди и пропуснати ползи. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР 

10. Продавачът прекратява договора с едностранно писмено волеизявление в следните случаи: 

 10.1. Когато по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с участието си 

в търга с явно наддаване купувачът е подписал декларация с невярно съдържание; 

            10.2. Когато са установени от продавача в процеса на изпълнение на договора неотстраними 

отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване 

на съответната дейност.  

 10.3. Други основания предвидени в договора. 

 

ХI.ОБЖАЛВАНЕ  

Заповедите за прекратяване на процедурата и за класиране на кандидатите се обжалват в 14 

дневен срок пред Административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

Разпореждането, с което се допуска предварителното им изпълнение на основание чл. 70, ал. 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 от 

тях, предвидено по реда и при условията на чл.60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

не спира изпълнението  им при подадена жалба. 

 

ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 Участниците в търга с явно наддаване могат да получават допълнителна информация в работно 

време на адреса на УОГС“Петрохан”, с адрес: с.Бързия, ул. „Петроханска” №1, както и на тел. 09523/ 

2658, лице за контакти: инж. Любомир Георгиев Новков – Р-л ДД на УОГС“Петрохан“. 
 
 



                                                            

                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни 
количества дървесина от ДГТ на територията на УОГС „ПЕТРОХАН” 

 

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

                                (управител  или представител по пълномощие) 

 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№...............................  

изд. на..................................  от..........................................  ЕГН...................................... - 

Управител(представител)на..........................…………………………………………............. 
                                                                          (име на фирмата) 
  
адрес на управление:...............................…………….............................................................., 
тел..................................... факс........................................... 

                   Господин Председател, 

       Желая да участвам в ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на прогнозни количества 

дървесина по асортименти от обекти на територията на УОГС „ПЕТРОХАН”. 

 

Запознат(а) съм с условията за провеждане на процедурата. 

 

Забележка: Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................20………. г.                                                        

                                                                                    ЗАЯВИТЕЛ:.............……………............ 

                    

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

 

 

1. Фирма /наименование/ или име на участника: 

 

            

 

 

2. Седалище и адрес на управление: 

 

            

 

телефон:     ___________________________________  

факс:       __________________________________ 

Е-mail адрес:      _____________________________  

 

 

 

3. Лице за контакти: 

Име:             

Длъжност:            

Адрес:            

 

Телефон:      __________________________________ 

Факс:       __________________________________ 

Е-mail адрес:      ____________________________  

 

 

 

4. Обслужваща банка:          

Банков код /BIC/           

№ на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията 

            

титуляр на сметката:          

 

 

        подпис, печат:  

                  20…….. г.        /  / 

                                                     

                                                                           /………………………………………………./ 

                                                                                              име и фамилия 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 

по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти   

 

 

Долуподписаният/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…………………………………., №………. Дан.№………………………………………………………………….. 

ЕИК:……………………………………. 

Банкова сметка № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Бин № . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….. 

Банков 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 на 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  управителите 

на кандидата  или за лицата, овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да 

представляват търговеца. 

 

…………..20……….. година                                                             ДЕКЛАРАТОР:…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

           

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 

Долуподписаният/ата/           , 
/собствено бащино фамилно име / 

ЕГН     , притежаващ/а лична карта №      , издадена на 

    от       , с постоянен адрес:    

           

в качеството ми на, а именно:      _______________________ 
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ 

в               
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

със седалище  и адрес на управление:         

        тел./факс     , вписано в 

Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК     , /  г., 

БУЛСТАТ     /ненужното се задрасква/ 

 

 

 

Относно: Процедура търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина от 

временен  склад. 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

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

наддаване. 

 

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в търга и всички действащи норми и 

стандарти, които се отнасят до изпълнение на дейността. 

 

3.  Запознат съм и съм съгласен с проекто-договора. 

 

 

 

 

 

 

 

дата:_______________20……… г.                     Декларатор: ______________________ 

                                         /подпис, печат/ 

 

 

 

    

            

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

          

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

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

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

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

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

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

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  за обекти на територията 

на УОГС „Петрохан”  
 

ДЕКЛАРИРАМ, че съм направил оглед на обекта в присъствието на  

 

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

служител на УОГС „Петрохан” 

 

 

 

 

 

……….20……… г.                                                         ДЕКЛАРАТОР:………………………. 

                               подпис и печат 

                                                                                     /………………………………………………./ 

                                                                                                         име и фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 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: …………….  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

 

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 ……. 

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  закупуване 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  закупуване на 

дървесина от горите, установени с констативен протокол, АУАН и с влязло в сила НП в 

спечелените от фирмата обекти. 

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

3. Изпълнява качествено и в срок задълженията произтичащи от договорите за покупка  на 

дървесина в сроковете и количествата, регламентирани в договорите.  

 

 

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

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

 

 

          

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

критерии едновременно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД 
 

     Днес, .…/…. 2017 год. в с.Бързия обл.Монтана на основание утвърден протокол от …./…. 2016 год. 

за проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина и Заповед № 

…./…. 2016 г.,се сключи настоящият договор за покупко-продажба 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, от една страна и 

    2. …………………, с адрес на управление: гр. …………………………………….., ЕИК: 

……………………… съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, управляван и 

представляван от ……………………….. и наричан накратко КУПУВАЧ, от друга страна, се сключи 

настоящия договор при следните условия: 

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

      1.1.Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността върху дървесина на 

временен склад, а Купувачът се задължава да приеме на временен склад, да заплати дървесината по 

договорената цена и да я транспортира. 

      1.2.Дървесината по т.1.1. е в обекти на УОГС „Петрохан” с произход: сем. естествен, дървесен 

вид: бук. Общо прогнозно количество на асортиментите в обекта е  1100 куб. м. лежаща дървесина. 

    1.3.Достигнатата цена на общото прогнозно количество дървесината на временния склад е 

………….. лева без ДДС, въз основа на която се определя цената на 1 куб.м. от асортиментите в 

обекта. 

 

II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

     2.1.Купувачът заплаща дървесината по асортимент, по действително приети и транспортирани 

количества и достигнати цени, съгласно спецификация /приложение 1/ към настоящия договор. 

 

Асортименти Дървесен вид Обем 

/куб.м/ 

Достигната цена 
На 1куб.м. 

/лв./ 

Общо /лв./ 

без ДДС 

Обект  

Трупи фурнир бк -   

Трупи за шперплат бк -   

Трупи бичене ≥ 50 см. бк 1100   

ОЗМ от 20 до 30 см. бк -   

Дърва за огрев в 

пространствени куб м. 
бк -   

ОБЩО:  1100   

 

     2.2.Заплащането се извършва както следва:  

     2.2.1.Първата вноска е в размер 20% от стойността на договора и е в размер на ……. 

лв(…………………) лева без ДДС като се заплаща в 14-дневен срок от сключването му и преди 

подписването на приемо - предавателния протокол  и издаване на превозен билет за транспортиране на 

първата партида.  

      2.2.2.След започване на извоза на договерените количества, при изчерпване на предплатеното 

количество, се прави нова вноска от 20% в срок от 5 раб. дни, която е авансова. Операцията се повтаря 

до изчерпване на договореното количество дървесина. 



      2.3.Плащането на цената се извършва по банкова сметка на УОГС „ПЕТРОХАН”- IBAN 

BG36UBBS80023106030402, BIC UBBSBGSF, при „ОББ” АД – клон гр. Берковица. 
     2.4. Фактурирането на дървесина се извършва по асортименти на основание съставените приемо - 

предавателни протоколи за приемане на рампираната и измерена дървесина на временен склад с 

представител от фирмата – купувач и постъпване на сумата по банковата сметка на продавача.  

     2.5. Гаранцията за изпълнение на договора се определя, като абсолютна сума в размер на ………… 

лв(……………….), което е 5 % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да бъде 

представена като парична сума или като банкова гаранция учредена в полза на продавача. Гаранцията 

за изпълнение на договора се връща след транспортиране на цялото добито количество дървесина.  

 

III.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
 

      3.1. Дървесината се предава на купувача с подписване на приемо - предавателен протокол от 

страните по договора, като същата преминава под охраната на купувача от този момент. С подписване 

на предавателно приемателния протокол се прехвърля и риска от погиване на дървесината върху и за 

сметка на купувача. 

     3.2.Правото на собственост върху добитата дървесина преминава върху Купувача от момента на 

заплащането и предаването и.  

     3.3.Превозните билети за транспортиране на дървесината се издават от упълномощено от 

Директора на УОГС „ПЕТРОХАН”  длъжностно лице. 

 

 

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

 

      4.1.Продавачът е длъжен да предостави на Купувача на временен склад договорираните прогнозни 

количества дървесина от асортименти, съгласно БДС. 

     4.2.Да издава на купувача превозни билети за транспортиране на дървесината след заплащане 

цената за съответното количество. 

      4.3.Да осигури свой представител за съставяне на приемо - предавателен протокол за приемане и 

измерване на складираната /рампираната/ дървесина на временен склад. 

      4.4 Да осигури свой представител, който да издава превозните билети и контролира товаренето на 

продадената дървесина. 

 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

 

     5.1.Купувачът получава от Продавача на временен склад договорираните прогнозни количества 

дървесина от асортименти, съгласно БДС. 

   5.2.Купувачът е длъжен лично или чрез упълномощено лице да присъства при съставяне на приемо - 

предавателните протоколи за приемане и измерване на складираната /рампираната/ дървесина на 

временен склад.  

     Приемателно – предавателните протоколи се съставят по искане на продавача. При отказ на 

купувача да подпише приемо - предавателния протокол, същият представя мотивирано писмено 

становище за причините. Дървесина неприета от купувача остава на разпореждане на продавача. 

     5.3. Купувачът е длъжен да транспортира приетата и заплатена дървесина в тридневен срок, 

считано от датата на съставяне на протокола. 

    5.4. Да заплаща уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в настоящия 

договор. 

     5.5. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническата безопасност и 

охрана на труда, и носи отговорност при злополука с наети от него работници.  

     5.6. По време на изпълнение на договора и транспортиране на дървесината Купувача е длъжен да 

опазва от повреди съществуващите и използвани от него горски пътища и съоръжения в горите. 

 



VI.СЪОБЩЕНИЯ 

 

     6.1.Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват в 

писмена форма по реда на ГПК обнародван в ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., в сила от 01.03.2008 г. чрез 

телефона, телекса, факса или с телеграма e-mail. 

      6.2.При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в 

тридневен срок да информира другата страна. 

  КУПУВАЧ:……………………, адрес за кореспонденция: ………………………………. 

 ПРОДАВАЧ: Учебно-опитно горско стопанство „Петрохан”, адрес за кореспонденция: с. Бързия, 

3520, ул. „Петроханска” 1 

 

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

     7.1.Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, изразено 

писмено.  

     7.2.Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се 

дължи на непреодолима сила. 

     7.3.Продавачът има право да прекрати договора с едностранно писмено уведомление без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията за изпълнение за обекта не се 

връща в случай, че Купувачът не изпълни което и да е от задълженията си по договора и/или не плати 

някоя от дължимите вноски в срока, посочен в т.2.2.2. 

     7.3.1. Когато по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в 

обстоятелствата, поради която купувачът вече не отговаря на някое от изискванията на продавача; 

     7.3.2. Когато по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с участието си в 

търга с тайно наддаване купувачът е подписал декларация с невярно съдържание; 

     7.3.3. Когато са установени от продавача в процеса на изпълнение на договора неотстраними 

отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване 

на съответната дейност.  

 

 

VIII.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ  

      

     8.1. При забава в транспортирането в срока по т.5.3., Купувачът дължи на Продавача магазинаж в 

размер на 0,3 % от стойността на не транспортираната дървесина на ден, но не повече от 10% от 

стойността на същата дървесина, след което не транспортираната дървесина остава в полза на 

Продавача.. 

             Нетранспортираната в срок от седем дни от съставяне на приемо - предавателния протокол 

дървесина, остава в полза на Продавача.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

     9.1.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

      9.2. Крайния срок на договора е датата на освидетелстване на сечищата, от които е добита 

дървесината на временен склад. 

     9.3 Срокът на договора се счита за продължен при продължаване сроковете за сеч и извоз, 

определени със съответното позволително. 

     9.4.Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават 

чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такова липсва спорът се решава от 

компетентния съд. 

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

    9.6.Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено 

в писмена форма. 

     Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.  

 

 

 

 

 

 

ПРОДАВАЧ:1………………..    КУПУВАЧ:……………….. 

                       / инж.К.Николов /        

                                                                                                                   /…………………./ 

                       2……………….. 

                          /Сашка Данова / 

 

 

 

 


