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УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

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

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

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

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

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

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

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

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

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

заявление за участие; 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

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

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 
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 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

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

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

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

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

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

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

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

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

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

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

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

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

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

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

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

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

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

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

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

б) не е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

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

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

кодекс. 

 

 

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

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

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

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

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

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

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

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

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

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

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

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

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

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

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

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

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

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

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

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

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

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

/.................................................../ 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

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

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 
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-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

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

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
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Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

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

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

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

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

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

заявление за участие; 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

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

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

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

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

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

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

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

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

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

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

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

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

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

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

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

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



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

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

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

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

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

б) не е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

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

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

кодекс. 

 

 

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

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

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

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

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

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

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

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

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

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

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

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

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

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

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

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

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

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

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

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

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

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

/.................................................../ 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

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

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

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

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 
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ще 
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твяват 

извоза 
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горски  

трактор
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Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

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

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

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

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

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

заявление за участие; 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

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

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

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

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

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

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

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

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

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

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

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

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

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

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

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

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

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

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

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

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

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

б) не е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

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

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

кодекс. 

 

 

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

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

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

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

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

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

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

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

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

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

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

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

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

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

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

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

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

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

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

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

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

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

/.................................................../ 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

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

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

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

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

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

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

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

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

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

заявление за участие; 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

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

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

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

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

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

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

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

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

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

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

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

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

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

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

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

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



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

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

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

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

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

б) не е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

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

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

кодекс. 

 

 

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

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

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

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

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

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

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

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

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

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

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

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

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

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

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

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

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

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

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

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

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

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

/.................................................../ 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

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

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

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

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

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

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

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

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

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

заявление за участие; 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

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

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

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

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

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

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

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

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

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

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

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

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

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

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

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

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

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

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

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

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

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

б) не е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

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

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

кодекс. 

 

 

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

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

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

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

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

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

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

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

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

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

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

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

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

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

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

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

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

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

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

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

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

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

/.................................................../ 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

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

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

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

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
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Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

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

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

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

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

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

заявление за участие; 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

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

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

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

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

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

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

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

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

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

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

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

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

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

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

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

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



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

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

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

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

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

б) не е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

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

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

кодекс. 

 

 

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

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

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

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

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

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

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

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

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

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

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

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

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

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

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

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

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

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

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

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

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

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

/.................................................../ 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

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

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 
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Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

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

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

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

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

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

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

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

заявление за участие; 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

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

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

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

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

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

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

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

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

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

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

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

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

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

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

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

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

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

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

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

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

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

б) не е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

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

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

кодекс. 

 

 

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

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

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

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

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

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

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

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

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

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

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

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

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

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

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

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

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

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

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

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

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

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

/.................................................../ 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

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

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

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

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

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

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

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

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

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

заявление за участие; 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

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

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

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

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

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

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

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

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

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

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

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

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

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

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

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

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



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

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

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

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

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

б) не е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

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

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

кодекс. 

 

 

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

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

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

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

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

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

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

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

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

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

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

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

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

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

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

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

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

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

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

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

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

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

/.................................................../ 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

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

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

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

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

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

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

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

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

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

заявление за участие; 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

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

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

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

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

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

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

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

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

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

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

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

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

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

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

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

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

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

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

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

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

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

б) не е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

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

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

кодекс. 

 

 

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

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

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

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

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

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

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

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

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

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

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

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

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

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

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

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

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

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

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

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

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

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

/.................................................../ 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

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

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

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

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

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

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

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

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

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

заявление за участие; 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

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

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

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

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

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

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

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

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

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

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

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

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

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

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

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

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



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

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

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

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

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

б) не е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

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

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

кодекс. 

 

 

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

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

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

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

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

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

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

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

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

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

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

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

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

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

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

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

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

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

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

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

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

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

/.................................................../ 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

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

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

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

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

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

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

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

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

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

заявление за участие; 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

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

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 
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 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

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

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

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

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

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

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

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

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

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

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

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

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

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

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

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

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

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

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

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

б) не е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

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

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

кодекс. 

 

 

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

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

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

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

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

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

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

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

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

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

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

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

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

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

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

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

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

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

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

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

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

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

/.................................................../ 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

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

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 
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-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

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

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
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Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

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

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

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

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

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

заявление за участие; 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

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

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

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

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

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

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

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

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

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

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

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

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

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

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

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

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



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

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

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

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

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

б) не е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

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

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

кодекс. 

 

 

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

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

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

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

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

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

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

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

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

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

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

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

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

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

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

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

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

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

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

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

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

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

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

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

/.................................................../ 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

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

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

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

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

Обект 14 Бр. 

работници, 
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добива 
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Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

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

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

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

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

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

заявление за участие; 

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

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

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

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

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

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

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

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

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

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

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

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

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

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

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

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

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

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

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

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

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

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

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

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

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

б) не е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

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

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

кодекс. 

 

 

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

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

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

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

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

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

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

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

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

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

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

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

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

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

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

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

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

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

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

Обект 14 Бр. 
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16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
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Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 
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 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 
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-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
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Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

Обект 14 Бр. 

работници, 
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осъществяват 

добива 
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Бр. 

Работн
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извоза 
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дървес
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Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
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Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 
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трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 
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 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
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Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

Обект 14 Бр. 
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Бр. 

Работн

ици, 
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ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес
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Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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Позиция 
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4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
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Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 
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моторни 

триони 
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извоза 
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Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 
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 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

Обект 14 Бр. 

работници, 
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добива 
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Бр. 

Работн
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извоза 
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Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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Позиция 
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4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
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Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 
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триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 
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Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 
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2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 
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 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 



 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
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Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 



„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  

 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 Гаранция  за участие в лв. 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 

2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 



ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             

Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 



Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 

 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 



Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 

Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 



технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 

2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


 

 

 

Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение в следните 

случаи. 

Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

Общо за обект 14 1248.54 



 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 

добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

Обект 14 Бр. 
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позиция 
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Позиция 
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Позиция 
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4 4 4 4     



2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 

При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 



а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 

8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 



 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 



 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
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Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     



Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  



 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 

(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 



(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 

- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 



(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 

удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 



(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 



(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 

(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 



(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 
Тел.: Директор 5 75 21, Зам. директор 5 75 23, Гл. счетоводител 5 75 24, номератор 5 75 21 

 
 

 

 

 
УТВЪРДИЛ:……………………. 

ИНЖ. ИВАН ГЮРОВ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС “АЛАБАК” 

 

 

 

Т Р Ъ Ж Н И    Д О К У М Е Н Т И 
 

ЗА 
 

УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на 

ТП ДГС „Алабак“ 

Обект № 14, позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С 



 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ; 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ № 1; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 58, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБАТА – ОБРАЗЕЦ № 2; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ОБРАЗЕЦ № 4; 

6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРОЕКТА НА ДОГОВОР – ОБРАЗЕЦ №7;  

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА – ОБРАЗЕЦ № 8; 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ – ОБРАЗЕЦ № 9; 

9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА КОРЕН - ОБРАЗЕЦ № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. СОФИЯ 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – гр. СМОЛЯН 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  “АЛАБАК” 

 

З А П О В Е Д   
 

№ ……………/………………….. 

 

На основание чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1,  и чл. 50, т. 2  от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за 

краткост „Наредбата”) и в изпълнение на утвърден график и Заповед № 1/04.01.2016г. на 

Директора на ЮЦДП – гр. Смолян. 

 

 

О Т К Р И В А М: 

 

Процедура за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост в териториалния обхват на ТП ДГС  „Алабак”,  гр. Велинград към „ЮЦДП” ДП - гр. 

Смолян, при следните условия: 

 

1. Продавач: ТП ДГС  „Алабак”,  към „ЮЦДП” ДП - гр. Смолян, с адрес:  гр. Велинград, 

бул. „Съединение” № 125, тел: 0359 52152, e - mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com 

 

2. Вид на процедурата: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН.  



 

3. Предметът на търга включва продажба на прогнозно количество стояща дървесина на 

корен в обект № 14 по обособени позиции с номера 16078-С, 16079-С и 16080-С за количество 

дървесина в куб.м.  и с начални цени както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от посочената 

начална цена за определената позиция. 

 

 

4. Определям размера на гаранцията за участие за изброените позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

При внасяне на гаранцията за участие задължително се посочва номерът на обекта, и 

позицията за която са внася. 

 

Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а при повторен 

търг 15:00 часа на 14.11.2016 г.  

 

6. Срок на изпълнение -  съгласно следните графици по позиции до 20.12.2016г.:  

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

7. Мястото за изпълнение на предмета на търга 
В отдели и подотдели държавна горска територия, в териториалния обхват на дейност на  ТП 

ДГС  „Алабак”. 

8. Технически и квалификационни изисквания: 
Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите и квалификационни 

изисквания, които са определени от продавача. В „Условията за провеждане на процедура търг с 

явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен" са посочени тези изисквания и е 

указан начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че отговаря на тях. 

9.  Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата: 
9.1. За кандидат да не са налице обстоятелства по чл.58, ал.1, т. 3, букви от „а” до „ж” от 

Наредбата. 

9.2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. 

9.3. Да е закупил документация за участие в търга; 

9.4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в 

търга; 

9.5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил изискуемите документи, 

съгласно тръжните условия; 

9.6. Да е внесъл гаранция за участие; 

9.7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

9.8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение 

на дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен " 

9.9. При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

9.10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в 

процедурата. 

9.11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.12. До участие в търга се допускат само кандидати, които нямат парични задължения 

към държавата и към ЮЦДП Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, както и да нямат не погасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални 

поделения- ДЛС /ДГС. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 



Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

 

11. Определям размер на стъпката за наддаване от участниците в търга, както следва: 

 

Обект No 14 

Стъпка за наддаване  в 

лв. в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните 

документи за участие: 

 

-за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която 

се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  

„Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

13. Място и срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  „Алабак” гр. Велинград всеки работен 

ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г., а 

при повторен търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок 

до 15:00 часа на 14.11.2016 г. 

14. Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да 

подава оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

15. В процедурата не се допуска наемането на подизпълнители от спечелилия 

кандидат.  

16. Място, дата и час за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите: 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино”  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  „Чепино” – ако позициите не са 

отдадени на първа дата, при същите условия и цени; 

17. Условия и начин за плащане на цената: 

17.1. Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 



17.2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

17.3. Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава 

да преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в 

протокола. 

18. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на „ЮЦДП” – Смолян и 

ТП ДГС  „Алабак”. 

19. С настоящата заповед одобрявам и утвърждавам документацията за участие в търга с 

явно наддаване.   

20. Определям лице за контакт: инж. Мл. Палов – лесничей на ТП ДГС “Алабак”, тел.: 

0359/5 75 21. 

21. Определям срок от три работни дни за приключване работата на назначената от мен 

комисия за провеждането на търга с явно наддаване и след приключването й, да ми бъде 

представен протокол за утвърждаване. 

 

22. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мл. Палов – лесничей на ТП 

ДГС “Алабак”. 

 
 
 Директор ДГС „Алабак”:……...….......………............... 

                                                                            / инж. Иван Гюров/ 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 

стояща дървесина на корен от Обект №14,  включващ позиции 16078-С, 16079-С и 16080-С. 

 

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА С 

ЯВНО НАДДАВАНЕ 

1. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице което и да е от 

изброените обстоятелства: 

1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 

- 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

1.3.  е в производство по ликвидация; 

1.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на 

съответното ТП;  

1.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

1.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

1.7. Кандидатите трябва да нямат парични задължения към държавата и към ЮЦДП 

Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, както и да нямат 

непогасени задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

Изискванията по т. 1 се отнасят за управителите и членове на управителните органи 

на кандидата. 



2. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

дейността добив на дървесина и да имат сключен трудов договор най – малко с едно физическо 

лице, регистрирано по чл.235 от ЗГ за дейността организация и планиране на добива на 

дървесина. Когато управителят или член на управителните органи на кандидата, притежава 

удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът може да участва в процедурата и 

без да има сключен договор с такова лице; 

3. Да е закупил документация за участие в търга; 

4. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на продавача за участие в търга. 

Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти. Всеки кандидат може да подава 

оферти за една или за няколко позиции от обекта. 

5. Да е подал заявление по образец, към което да е приложил задължително изискуемите 

документи по чл.58 от Наредбата и други документи, съгласно тръжните условия. При изготвяне 

на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, обявени от 

Продавача. 

6. Да е внесъл гаранция за участие; 

7. Да не използва подизпълнители при извършване на дейностите; 

8. Да отговаря на минимални технически и квалификационни изисквания за изпълнение на 

дейностите, посочени в „Условията за провеждане на процедура търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен ". 

9.  При откриване на търга, кандидатът следва да присъства лично, а когато това не е 

възможно – да осигури упълномощен представител,  който да удостовери представителната си 

власт за участие в търга с нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие), 

което се представя на комисията. 

10. Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в процедурата. 

11. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ. 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен се провежда по 

реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл.54 – чл.64 от “Наредбата”. Предметът на търга включва  „Продажба 

на прогнозно количество стояща дървесина на корен” от Обект № 14 включващ позиции 16078-

С, 16079-С и 16080-С от горска територия – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС 

“Алабак”, към ЮЦДП – гр. Смолян. 

Прогнозните количества дървесина по обособени позиции, отдели и подотдели, дървесен вид, 

категории дървесина, начални цени, са както следва: 

 

                                                                   ГРАФИК 

 

Обект №  
/Отдел/Подотдел/Сортимент  

Дървесен 
вид 

Коли-
чество 

Разходи за 
добив, 

изчислени с 
IGNorm 

Продажна 
цена 

Цена за 
продажба 
на сечище                         
/к. 5 - к. 4/ 

Обща цена 
за продажба 
на сечище                   
/к. 3 по к. 6/ 

лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обект № 14             

ПОЗИЦИЯ № 16078-С             

Отдел 1 "а"             



Едра   7,59       590,73 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 7,59 22,17 100,00 77,83 590,73 

Средна    69,03       2208,92 

трупи за бичене 15-17см бял бор 14,34 22,17 75,00 52,83 757,58 

 обли греди бял бор 31,36 23,77 55,00 31,23 979,37 

технологична дървесина бял бор 23,33 24,77 45,00 20,23 471,97 

Дребна   6,67       134,93 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 6,67 24,77 45,00 20,23 134,93 

Дърва   120,21       2105,93 

 ОЗМ бял бор 9,62 21,17 65,00 43,83 421,64 

 дърва пл куб.м бял бор 110,59 25,77 41,00 15,23 1684,29 

Общо за подотдела   203,50       5040,52 

Отдел 2 "з"             

Едра   9,93       772,85 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 9,93 22,17 100,00 77,83 772,85 

Средна    67,05       2601,14 

трупи за бичене 15-17см бял бор 29,26 22,17 75,00 52,83 1545,81 

 обли греди бял бор 26,44 23,77 55,00 31,23 825,72 

технологична дървесина бял бор 11,35 24,77 45,00 20,23 229,61 

Дребна   0,25       5,06 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 24,77 45,00 20,23 5,06 

Дърва   77,96       1209,64 

 ОЗМ бял бор 0,78 21,17 65,00 43,83 34,19 

 дърва пл куб.м бял бор 77,18 25,77 41,00 15,23 1175,45 

Общо за подотдела   155,19       4588,69 

Отдел 289 "а"             

Едра   13,32       1036,70 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 22,17 110,00 87,83 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 22,17 105,00 82,83 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 13,32 22,17 100,00 77,83 1036,70 

Средна    46,64       1895,80 

трупи за бичене 15-17см бял бор 27,78 22,17 75,00 52,83 1467,62 

 обли греди бял бор 4,24 23,77 55,00 31,23 132,42 

технологична дървесина бял бор 14,62 24,77 45,00 20,23 295,76 

Дребна   0,99       20,03 

Ритловици бял бор 0,00 23,77 55,00 31,23 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,99 24,77 45,00 20,23 20,03 

Дърва   52,88       1107,95 

 ОЗМ бял бор 10,58 21,17 65,00 43,83 463,72 

 дърва пл куб.м бял бор 42,30 25,77 41,00 15,23 644,23 

Общо за подотдела   113,83       4060,47 

Всичко за об.позиция № 
16078-С   472,52   

    
13689,67 

ПОЗИЦИЯ № 16079-С             

Отдел 171 "л"             

Едра   0,38       29,96 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,38 21,15 100,00 78,85 29,96 

Средна    3,01       110,52 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,97 21,15 75,00 53,85 52,23 



 обли греди бял бор 1,34 22,67 55,00 32,33 43,32 

технологична дървесина бял бор 0,70 23,63 45,00 21,37 14,96 

Дребна   0,37       7,91 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,37 23,63 45,00 21,37 7,91 

Дърва   161,33       2786,40 

 ОЗМ бял бор 4,84 20,20 65,00 44,80 216,83 

 дърва пл куб.м бял бор 156,49 24,58 41,00 16,42 2569,57 

Общо за подотдела   165,09       2934,78 

Отдел 171 "н"             

Едра   1,14       89,89 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 1,14 21,15 100,00 78,85 89,89 

Средна    6,17       202,06 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,20 21,15 75,00 53,85 64,62 

 обли греди бял бор 2,85 22,67 55,00 32,33 92,14 

технологична дървесина бял бор 2,12 23,63 45,00 21,37 45,30 

Дребна   0,25       5,34 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,25 23,63 45,00 21,37 5,34 

Дърва   25,10       447,62 

 ОЗМ бял бор 1,25 20,20 65,00 44,80 56,00 

 дърва пл куб.м бял бор 23,85 24,58 41,00 16,42 391,62 

Общо за подотдела   32,66       744,91 

Отдел 171 "о"             

Едра   0,28       22,08 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 0,28 21,15 100,00 78,85 22,08 

Средна    4,31       147,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 0,94 21,15 75,00 53,85 50,62 

 обли греди бял бор 2,26 22,67 55,00 32,33 73,07 

технологична дървесина бял бор 1,11 23,63 45,00 21,37 23,72 

Дребна   0,53       11,33 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,53 23,63 45,00 21,37 11,33 

Дърва   25,53       441,06 

 ОЗМ бял бор 0,77 20,20 65,00 44,80 34,50 

 дърва пл куб.м бял бор 24,76 24,58 41,00 16,42 406,56 

Общо за подотдела   30,65       621,86 

Отдел 172 "е"             

Едра   2,77       218,41 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 21,15 110,00 88,85 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 21,15 105,00 83,85 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 2,77 21,15 100,00 78,85 218,41 

Средна    3,67       146,41 

трупи за бичене 15-17см бял бор 1,57 21,15 75,00 53,85 84,54 

 обли греди бял бор 1,55 22,67 55,00 32,33 50,11 

технологична дървесина бял бор 0,55 23,63 45,00 21,37 11,75 

Дребна   0,17       3,63 

Ритловици бял бор 0,00 22,67 55,00 32,33 0,00 

технологична дървесина бял бор 0,17 23,63 45,00 21,37 3,63 

Дърва   30,65       677,24 

 ОЗМ бял бор 6,13 20,20 65,00 44,80 274,62 

 дърва пл куб.м бял бор 24,52 24,58 41,00 16,42 402,62 

Общо за подотдела   37,26       1045,70 



Всичко за об.позиция № 
16079-С   265,66   

    
5347,26 

ПОЗИЦИЯ № 16080-С             

Отдел 175 "ю"             

Едра   4,55       362,04 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 4,55 20,43 100,00 79,57 362,04 

Средна    33,62       1333,38 

трупи за бичене 15-17см бял бор 17,47 20,43 75,00 54,57 953,34 

 обли греди бял бор 2,00 21,90 55,00 33,10 66,20 

технологична дървесина бял бор 14,15 22,82 45,00 22,18 313,85 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   15,71       271,15 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 15,71 23,74 41,00 17,26 271,15 

Общо за подотдела   55,33       1998,74 

Отдел 186 "ю"             

Едра   15,49       1232,54 

трупи за бичене > 50см бял бор 0,00 20,43 110,00 89,57 0,00 

трупи за бичене > 30см бял бор 0,00 20,43 105,00 84,57 0,00 

трупи за бичене 18-29см бял бор 15,49 20,43 100,00 79,57 1232,54 

Средна    60,13       2542,78 

трупи за бичене 15-17см бял бор 35,63 20,43 75,00 54,57 1944,33 

 обли греди бял бор 5,04 21,90 55,00 33,10 166,82 

технологична дървесина бял бор 19,46 22,82 45,00 22,18 431,62 

Дребна   1,45       32,16 

Ритловици бял бор 0,00 21,90 55,00 33,10 0,00 

технологична дървесина бял бор 1,45 22,82 45,00 22,18 32,16 

Дърва   7,39       127,55 

 ОЗМ бял бор 0,00 19,51 65,00 45,49 0,00 

 дърва пл куб.м бял бор 7,39 23,74 41,00 17,26 127,55 

Общо за подотдела   84,46       3935,03 

Всичко за об.позиция № 
16080-С   139,79   

    
5933,77 

Общо за обект №  14   877,97       24970,70 

 

Ползването на дървесината трябва да се осъществи съгласно технологията за извеждане 

сечта и извоза, утвърдена в технологичния план по следния график по позиции: 

 
Об. 14 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

позиция 

16078-С 

      

 

    220 472,52 

 

позиция 

16079-С 

          110 265,66 

позиция 

16080-С 

          60 139,79 

 

Количеството дървесина, предвидено за продажба на корен е прогнозно и заплащането на 

дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени на асортимент по 

действително добити количества, съгласно протокол за прехвърляне на собствеността на 

добитата дървесина. 

 



2. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 

 

  Позиция 16078-С - краен срок 20.12.2016г.    Позиция 16079-С - краен срок 

20.12.2016г. 

  Позиция 16080-С - краен срок 20.12.2016г. 
 

3. НАЧАЛНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

 

Началната цена за покупка на дървесината от позицията, под която кандидатите не могат 

да правят предложения на търга с явно наддаване е съгласно следната таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На търга с явно наддаване кандидатите не могат да предлагат цени по - ниски от 

посочената начална цена. Кандидатите наддават над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка.  

 

Условия и начин за плащане на цената: 

 

 Първата вноска е в размер на 10 % от достигнатата цена с ДДС и се заплаща преди 

подписване на приемно – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

           Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно –предавателен 

протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на съответното 

количество дървесина.  

  Преди подписване на приемно – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

 

 

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ОГЛЕД НА ОБЕКТА: 

 

1. Място и срок за получаване, цена и начин на закупуване на тръжните документи 

за участие: 

- за първа дата, комплект от тръжните документи се получава от деловодството 

на  ТП ДГС  „Алабак” на адрес: гр.Велинград, бул. „Съединение” № 125, всеки работен 

ден от 08:00 часа до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа на 07.11.2016 г. включително, 

срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет) лв., без ДДС, която се внася в брой в касата на 

Обект No14 Количество дървесина в 

куб.м. 

Начална цена, лв. без 

ДДС 

ПОЗИЦИИ 

16078-С 472.52 13689.67 

16079-С 265.66 5347.26 

16080-С 139.79 5933.77 

Общо за обект 14 877.97 24970.70 



ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: 

BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

- за втора дата, комплект от тръжните документи  се получава от деловодството на 

ТП ДГС  „Алабак” всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00, с краен срок до 15:00 часа на 

14.11.2016 г. включително, срещу заплащане на цена от 40 (четиридесет)  лв., без ДДС, 

която се внася в брой в касата на ТП ТП ДГС  „Алабак”  или по банков път сметката на ТП 

ДГС  „Алабак” - „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: CECBBGSF. 

 

Пълен достъп до тръжната документация ще бъде предоставен на кандидатите на интернет 

страница на ЮЦДП - гр. Смолян: http://www.ucdp-smolian.com/ и на ТП ДГС “Алабак”:  

dgsalabak.ucdp-smolian.com 

 

2. Гаранцията за участие в търга е 5% /пет процента/ от стойността на позицията и е в 

размер определен в таблицата по позиции както следва: 

 

 

Обект No 14 

Гаранция  за участие в лв. 

в размер на 5% от 

началната цена 

 

 

 

Продавачът освобождава и 

задържа гаранциите за 

участие и изпълнение в 

следните случаи. 

Продавачът освобождава 

гаранциите за участие на: 

- отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача за 

определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора. 

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът освобождава 

гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура: 

- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;  

- обжалва заповедта на Директора на ТП ДГС “Алабак”, за определяне на купувач - до 

решаване на спора с влязло в сила решение; 

-  е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

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. 

3.Размерът на гаранцията за изпълнение  на договора е сума в размер на 5%  от 

достигнатата цена по позицията, като гаранцията за участие се трансформира в гаранция за 

изпълнение, и когато е необходимо, спечелилият участник заплаща разликата до достигане на 

сума в размер на 5% от предложената цена. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- парична сума, внесена по сметка на продавача; 

16078-С 684.48 

16079-С 267.36 

16080-С 296.69 

Общо за обект 14 1248.54 

http://dgsalabak.ucdp-smolian.com/


-банкова гаранция, безусловна и неотменима, учредена в полза на Продавача със срок на 

валидност не по – малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, като се посочва, че 

тя се освобождава след изрично писмено известие от Продавача. 

Кандидатът, спечелил търга, сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

Гаранцията за изпълнение се внася от спечелилия участник преди подписване на договора. 

 

4. Време, начин и условия за извършване оглед на обекта: 

Оглед на обектите може да се извърши при условия и във време, както следва: 

– За първата дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 07.11.2016 г., след като кандидата представи документ 

за закупен комплект от тръжни документи и осигури за своя сметка превоз в присъствието на 

представител на ТП ДГС –“Алабак”.  

– За втората дата на търга – всеки работен ден от 09:00 часа до 14:00 часа, с краен срок 

за извършване на огледа до 14:00 часа на 14.11.2016г., при същите условия, по ред и 

обстоятелства, както за първа дата.  

Разходите за огледа са за сметка на кандидатите. Огледът се извършва след представянето 

на документ за закупена документация за участие в търга и след предварителна заявка. 

5. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на предложението и представянето 

му. До изтичането на срока за подаване на документите всеки кандидат в процедурата може да ги 

промени, допълни или оттегли. Не се допуска представяне на варианти на оферти. 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Офертата за участие в търга с явно наддаване на всеки кандидат трябва да съдържа: 

 

1. Заявление за участие /Образец №1/; 

2. Единен идентификационен код за лицата, регистрирани в Република България, или 

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато 

кандидат в процедурата е чуждестранно лице; 

3. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата; 

4. Документ за закупена тръжна документация; 

5. Декларация /Образец №2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до 

„ж” от Наредбата. 

6. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за  

изпълнение на съответната дейност – заверено копие. 

7. Копие от удостоверението на регистрирания лесовъд на кандидата за извършване на 

лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от ЗГ. Кандидатите трябва да имат сключен трудов 

договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска 

практика за дейностите по настоящата процедура. Когато управителят или член на управителния 

органи на кандидата, притежава удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ, то кандидатът 

може да участва в процедурата и без да има сключен договор с такова лице. 

8. Декларация /Образец №3/, че кандидатът няма парични задължения към ЮЦДП - гр. 

Смолян. 

9. Документи, доказващи техническите възможности за изпълнение на поръчката според 

изискуемия  брой, посочен в следната таблица за съответната позиция: 

 

- актуална справка  /срок на валидност 1 м. от датата на издаването й / за регистрирани 

трудови договори от НАП, в която фигурират като наети лицата, които ще осъществяват 



добива и извоза, в брой, посочен за съответната позиция в таблицата по настоящата 

точка; 

- заверени от кандидата копия на документи за правоспособност за работа с БМТ за броя 

работници, който е необходим, за да извършват добива.  
   - заверени от кандидата копия на документи за правоспособност  за работници, които   

ще осъществяват извоза на дървесина чрез специализиран горски  трактор. / ако 

възложителят е заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата 

таблицата от тръжните условия/. 
- Свидетелство за регистрация за собствени или наети /прилага се договор за наем/   

бензиномоторни триони и документи за преминал преглед съобразно изискванията на чл. 

2, ал. 5 от „Наредба № 20 от 27.05.2003г. за извършване на технически прегледи за 

проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника и машините за 

земни работи”  

-  документи за  чипирани собствени или наети/прилага се договор за наем/   коне.  

- Свидетелство за регистрация и преминал технически преглед за собствен или нает 

/прилага се и договора за наем / специализиран горски трактор. / ако възложителят е 

заложил такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от 

тръжните условия/. 
- Документ за правоспособност за работа с въжена линия. / ако възложителят е заложил 

такива изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните 

условия/. 
- Документ за собствена или наета /прилага се и договора за наем / въжена линия  и 

документ за преминал технически преглед /ако възложителят е заложил такива 

изисквания за съответната позиция в настоящата таблицата от тръжните условия/. 
 

Обект 14 Бр. 

работници, 

които ще 

осъществяват 

добива 

 

Бр. Работници, 

които ще 

осъществяват 

извоза 

 

- Бр. 

бензино-

моторни 

триони 

 

Бр. коне Бр. 

трактор 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

специа

лизира

н 

горски  

трактор

. 

 

 

Бр. 

Работн

ици, 

които   

ще 

осъщес

твяват 

извоза 

на 

дървес

ина 

чрез 

въжена 

линия 

 

Въжена 

линия 

позиция 

16078-С 

6 6 6 6     

Позиция 

16079-С 

4 4 4 4     

Позиция 

16080-С 

4 4 4 4     



 

Когато се кандидатства за повече от една позиция, представянето на документи, 

доказващи техническите възможности на купувача, отговарящи на по- високите 

изисквания на Продавача  за позицията се приема, че отговаря на изискванията за 

останали позиции, за които Продавачът  е поставил по-ниски изисквания. 

 

10. Декларация /Образец №4/  за съгласие с проекто – договора. 

11. Декларация /Образец №5/  за извършен оглед на позиция/и. 

12. Декларация /Образец №6/ за не използване на подизпълнител/и в съответната 

позиция/и. 

 

Забележка: Когато участникът участва за няколко позиции от настоящата тръжна 

сесия, същият  подава едно заявление за участие, в което описва номерата на позициите, за 

които желае да участва и представя документите, посочени в предходните точки в един 

екземпляр. 

 

 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта/позицията, 

адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика се поставят документите, 

изисквани по Раздел ІV от настоящите условия. 

2. Офертите се подават в деловодството на ТП ДГС  “Алабак”,  всеки работен ден от 8:00 

до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 07.11.2016г., а при повторен 

търг всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, с краен срок до 15:00 часа 

14.11.2016г. 

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

4. В случаите когато документите за участие в процедурата се подписват от 

упълномощено лице, към документите за участие се прилага и копие от нотариално заверено 

пълномощно. 
5. В ТП ДГС  “Алабак” няма да се приемат  за участие в процедурата и ще бъдат връщани 

на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатен, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал.3 

 

Забележка: Всички документи се представят в оригинал или заверено от кандидата 

копие. Всички документи, представени от участниците на чужд език следва да бъдат 

придружени с официално заверен превод на български език.  

 

 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Място, дата и час за разглеждане на офертите и класиране на кандидатите : 
а) първа дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа  на 08.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”,  – първото заседание на 

комисията.; 

б) втора дата за провеждане на явния търг е от 10:00 часа на 15.11.2016 г., в 

заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС  “Чепино”. 



При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни упълномощени 

представители, които представят документ за самоличност. Упълномощените представители 

трябва да представят на комисията документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.  

Когато при започване на процедурата 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. 

В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена нито 

една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за втората 

дата.  

1. Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените 

от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява дали са изпълнени 

условията за провеждането му; 

2. Комисията подписва декларации по чл.60, ал.5 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. 

3. 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; 

4. След допускане на кандидатите до следващ етап на търга, Комисията отваря офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на 

продавача. Комисията проверява наличието на всички документи, изискани от продавача. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, 

изложени в офертата на кандидатите. 

5. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

а) който не е представил някой от изискуемите от продавача документи; 

б) за когото са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата; 

в) който е представил документи, които са във вид и със съдържание, различни от 

изисканите от продавача. 

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 59, ал.1 от 

Наредбата. 

6. След проверка редовността на подадените документи, председателят на комисията 

обявява съответствието им с предварително обявените от продавача условия и се произнася по 

допускане на кандидатите до следващия етап на търга. 

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. 

7. 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 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 председателят на 

комисията прави предупреждение, че е последна, и ако няма предложение, обявява приключване 

на наддаването със звуков сигнал. 



8. Критерий за класиране на кандидатите: „Най – висока предложена цена” на търга с 

явно наддаване. 

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 посредством жребий. 

Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

9. 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. 

10. Когато в търга 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. 

11. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, когато: 

11.1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно 

заявление за участие; 

11.2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за 

участие, но няма допуснат кандидат. 

12. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, за: 

12.1. определяне на купувач, или 

12.2. прекратяване на търга. 

Заповедта се издава в 3 - дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и се 

съобщава по  реда на чл. 61 АПК. 

13. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие и за повторната дата; 

 кандидатът не отговаря на  условията за провеждане на търга; 

 документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят 

на изискванията и  условията на търга; 

 първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

 са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

 определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора. 

Органът, открил търга, може да открие нова процедура за същия обект само когато 

първоначално обявеният търг е прекратен и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е 

обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание 

да купят, включително по начална цена, търгът за съответната позиция се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7 - дневен срок от: 

1.   влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или 

2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ. 

http://web.apis.bg/p.php?i=476739#p17183563


ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ 

ПРЕДСТАВЯ: 

1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма 

парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган, издадено не по - рано от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора. 

2. Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от цената, предложена от участника; 

3. Свидетелство за съдимост на управителя или на членовете на управителните органи на 

търговеца; 

4.  Нотариално заверено пълномощно, в случай, че договора се подписва от лице, което не 

е член на управителния орган на спечелилия участник. 

 

Договорът не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към ЮЦДП - гр. Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен 

орган.  

При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор, Продавачът предлага 

сключването на договор на кандидата, класиран на второ място, като задържа гаранцията за 

участие на определения за купувач участник, класиран на първо място. 

 
Директор ТП ДГС „Алабак”....................................... 

 /Иван Гюров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  №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 участника - ЮЛ/ ФЛ/ 

Регистриран търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с  ЕИК ……….................……………….... 

представляван/о от ……………………………….……..…………….................………………………. 

с ЕГН ………………………..…, адрес:.................................................................................................... 

седалище и адрес на управление гр./с……………, обл. ………………... ул. “……………..” № … 

телефон за връзка: …………….................…………………..............................................................…..,  

e-mail:........................................................................................................................................................... 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



1. Желая да участвам в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

по реда на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата от Обект №…………….., позиция/и: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………....... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”. 

2. Заявявам, че съм запознат с условията за провеждане на търга и се считам за обвързан с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта. 

3. В случай, че бъда определен за КУПУВАЧ се задължавам: 

- да представя изискуемите документи, при сключване на договор, да сключа договора и 

да започна изпълнението незабавно; 

- да изпълня задълженията по договора в съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

 

Банкова сметка ........................................................................................................................,  

Банка ......................................................................................................................................... 

Адрес за контакти: .................................................................................................................. 

Тел. ......................., факс............................, е-mail..................................................................... 
 

 

Дата:............................. г.                                           Кандидат:…........…………………… 

 

       /................................................................../ 

         /име, подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

Образец№ 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 58, ал. 1, т. 3 от „а” до „ж” 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  

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................................ 

ЕГН: ................................. с лична  карта № ............................, издадена на .........................от .................., в  

качеството ми на ................................................................................................. (посочете длъжността) 

на  ....................................................................................................................................................................... 

(посочете фирмата на участника) 

ЕИК ....................................................., 

със седалище и адрес на управление......................................................................................................................, 

кандидат в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №…………., 

позиция/и 

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………...................................…………………………………………………

………………………………………… –  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,   
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, 

чл.301 – чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен кандидат ........................................................................ 

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация; 

в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на „Южноцентрално 

държавно предприятие” – Смолян и на ТП ДГС  “Алабак”,   
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ; 

д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;  

е) няма парични задължения към държавата и към „Южноцентрално държавно предприятие” – 

Смолян и ТП ДГС  “Алабак”,  установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата:................................... г.                    Декларатор: ..................................... 

   (дата на подписване)                                                                                     (подпис) 

 

 

Забележка: 

Декларацията се подписва лично от всички управители и членове на управителните органи на 

кандидата. 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 От..................................................…………........................................................................................ 
(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН.............................................. – Управител 

(представител) на..........................…………………….................................…………………....................... 

(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... адрес на управление:...............................……………..........................., 

тел............................факс........................................., e-mail: …………………………………………......…… 

 
 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Нямам парични задължения държавата, към ЮЦДП - гр. Смолян и териториалните му 

поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган,  както и непогасени 

задължения към ЮЦДП Смолян и неговите териториални поделения- ДЛС /ДГС. 

 

 

Известно ми е, че в случай на установяване на несъответствия между настоящата 

декларация и действителното състояние на задължения и неизпълнени договори към ЮЦДП - гр. 

Смолян и териториалните му поделения, ще бъда декласиран като участник в търга. 

   

Настоящата декларация се подава, за да послужи за участие в търг с явно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата от Обект 

№…………….,  

позиции.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

-  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – 

Смолян.  

 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ………..........  г.                                                                  Декларатор …………………….. 

Гр.Велинград                                                                                                  /подпис и печат/ 
 

 
 

Образец №4 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
за съгласие с условията на проекто - договора 

 

Долуподписаният............................................................................... .........................................................................................  

/име, презиме, фамилия/ 

 

....................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... ............................................................ 

 

на участник.................................................................................................................. ................................................................ 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.................................................................................................................................... ЕИК:......................................................... 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА, по процедура търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина 



на корен от Обект №……………………... -  горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  

“Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” – Смолян. 

 

Настоящото декларирам за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен от Обект №..................... 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 

от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата:..................................                                                                        Декларатор:...................................... 

                                                                                                                                               /подпис и печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №5 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният......................................................................................................... ................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на........................................................................................................... .............................................................. 

 

на участник.......................................................................................................................... ........................................................... 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.  

...................................................................................................................................... ЕИК:........ ................................................. 

/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 



 

Извърших оглед на Обект №……………, позиция/и: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

- горска територия – държавна собственост в ТП ДГС  “Алабак”,  към “Южноцентрално ДП” - 

Смолян 

 

ДА / НЕ 

/вярното се подчертава/ 

 

 

В случай, че не е осъществен оглед и е отбелязано „НЕ”, позицията  се приема без 

възражение. 

 
 

 

 

 

Дата:...................................                                      Декларатор:...................................... 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №6 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 
по чл. 58, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  

 

 

Долуподписаният,.................................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия/ 

 

.................................................................................................................................................................... 

/адрес, л.к. №, ЕГН/ 

 

в качеството ми на................................................................................................................................... 

 

на участник.............................................................................................................................................. 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

 

.......................................................................... ЕИК:............................................................................ 



/вписано в ТР на Ав по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с условията и изискванията на Продавача, посочени в тръжната 

документация и в случай, че бъда избран за Купувач, при изпълнението на дейностите в Обект № 

................ с 

позиция/и…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

… 

НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ подизпълнител/и. 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

Дата:...................................                                              Декларатор:...................................... 
                                                                                                                           /подпис и печат/ 

 

 

 

 

Образец №7 

ПРОЕКТ!!! 

Д О Г О В О Р    
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен  

 

 

 

 

 

Днес....................2016 г.  в гр.Велинград, се сключи настоящият  договор между: 

 

1. „ЮЦДП”ДП-Смолян ТП Държавно горско стопанство «Алабак» , с адрес на управление: 

гр.Велинград, бул. “Съединение” № 125, общ. Велинград, представлявано от  инж. Иван Гюров 

Директор, и Елка Стоилова – гл. счетоводител, ЕИК:2016195800160, наричано по-долу за 

краткост ПРОДАВАЧ, от една страна и 

 

2. ………………….., ЕИК ………………. със седалище и адрес на управление:……………………, 

ул…………….., представлявано от …………………………….и наричан за краткост по-долу 

КУПУВАЧ, за следното: 

 



 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувача се задължава да 

закупи прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект 

……………………….позиция в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС “Алабак”, срещу 

договорената между страните цена по категории и асортименти, както следва: 

 

 

Категория дървесина                          

Сортимент  

 

Дървесен 

вид  

Количеств

о 

Продаж

на цена 

Стойност, без 

ДДС                             

/ к.3 * к.4 / 

     

  куб.м. лв./куб.

м. 

лв. 

1 2 3 4 5 

Обект  №...............     

Отдел/подотдел       

Едра     

трупи с dт.к = 18-29 см     

Средна      

трупи с dт.к = 15-17 см     

техн. дървесина     

Дребна     

техн. дървесина     

Дърва     

техн. дървесина     

дърва за огрев     

Общо за подотдела     

Общо за ОБЕКТ № 

...................... 

    

 

 

 

(2) Количеството дървесина, посочено в таблицата по чл.1, ал.1 е прогнозно и заплащането 

на дървесината ще се извършва по достигнати на процедурата единични цени (посочени в 

таблицата на Чл.1, ал.1 от настоящия договор) на асортимент по действително добити 

количества, съгласно приемо – предавателния протокол за прехвърляне на собствеността на 

дървесината. 

(3) Срокове за изпълнение: съгласно тръжната документация. 

 (4) Посочените крайни срокове следва да се считат продължени при удължаване на 

сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни – при условията на 

настоящия договор.  

(5) Страните са длъжни да спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2 (1) Цената, която Купувачът трябва да заплати на Продавача е: .............................лв. 

/....................................................................................../ без вкл. ДДС, разпределена по асортименти, 

съгласно чл.1, ал.1 от настоящия договор. 
(2) Плащанията по договора се извършват както следва: 
1. Първата вноска е в размер на 10% от достигнатата цена с ДДС по договора и се заплаща 

преди подписване на приемо – предавателния протокол за първата партида дървесина.  

2. Всички следващи вноски се превеждат преди подписването на приемателно -

предавателен протокол и издаването на електронни превозни билети за транспортиране на 

съответното количество дървесина.  

3. Преди подписване на приемо – предавателния протокол КУПУВАЧЪТ се задължава да 

преведе по следната сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  

BIG: CECBBGSF, сумата за количеството дървесина, посочено в протокола. 

(3) Съгласно посочените количества по асортименти в приемо – предавателния протокол, 

ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от КУПУВАЧА, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от 

Купувача вноски. 

(4) Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената 

дървесина като цяло е крайният срок за транспортиране, посочен в чл.1, ал.3 на настоящия 

договор. 

(5) Дървесина се фактурира по асортименти, като цената за всеки асортимент е посочена в 

таблицата в чл.1, ал.1 от настоящият договор. 

(6) Гаранцията за изпълнение на договора е 5% процента от достигнатата цена и е в размер 

на .............лв.  / ………………………/. Същата се внася преди сключване на договора по следната 

банкова сметка на ТП ДГС “Алабак”: „ЦКБ” АД, IBAN: BG19CECB979010E8299000  BIG: 

CECBBGSF. Гаранцията за изпълнение се освобождава от ПРОДАВАЧА при условие, че 

КУПУЧЪТ по настоящия договор е изпълнил договорните си задължения в пълен обем, 

качествено и в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и подзаконовите 

нормативни актове.  

 (7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА след изтичане 

срока на договора, освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след окончателното добиване и транспортиране на цялото 

количество маркирана дървесина в обекта. Протоколите за освидетелстване на сечищата се 

подписват от регистрирания лесовъд, на когото е издадено и позволителното за сеч.  

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Чл. 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 незаконни посегателства в обекта. 

(2) Позволителното за сеч, протокола за освидетелстване на сечищата, протокола за 

приемане на добитата и извозена на временен склад дървесина и протоколът за приемане на 

насажденията от обекта се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд - лице вписано в 

регистъра на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика, който 

ги подписва. 

(3) Позволителните за сеч на насажденията в обекта се издават на представител на 

Изпълнителя (лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор) – лице, вписано в публичния регистър 

на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика. Лицето, на което е 

издадено позволителното за сеч носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва 

изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добива на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. 



(4) Собствеността, както и рискът от случайно повреждане или погиване на дървесината 

преминава върху Купувача след подписването на предавателно – приемателен протокол по 

образец и заплащане на договорената цена. 

(5) Рекламации относно количеството и качеството на дървесината се правят и приемат в 

момента на предаването й с протокола по чл.1, ал.2. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА  

Чл. 4 (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде на Купувача насажденията от позицията, 

което се удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, 

като от страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия 

договор (лице, вписано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите за 

упражняване на лесовъдска практика). 

(2) След подписване на договора, утвърждаване на технологичния план и подписване на 

предавателно – приемателния протокол за предаване на отделите от съответния обект, 

ПРОДАВАЧЪТ издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срок от 7/ седем / дни 

от датата на сключване на договора със срокове посочени в чл.1, ал. 3 от настоящия договор. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на дървесината във 

всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план. 

3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена на временен 

склад дървесина и съставяне на предавателно – приемателен протокол. 

4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на платената от 

него вноска. 

5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно нормативната 

уредба. 

6. Да освидетелства сечището в 30 дневен срок от приключване на сечта, в присъствието 

на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор, на който е издадено позволителното за сеч. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на 

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

(5) ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, когато в резултат на 

биотични и абиотични въздействия са настъпили повреди до 10% от запаса, налагащи промяна 

във вида и интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и 

след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване на допълнително инвентаризираните 

количества в насаждението, при запазване на достигнатите цени по категории и асортименти за 

даденото насаждение. 

(6) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без да дължи неустойки и 

обезщетения за пропуснати ползи. 

(7) При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на чл.4, ал.5 от 

настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със заповед 

сечта или едностранно да прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение, без 

да дължи неустойки и обезщетения за пропуснати ползи. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща 

само отсечената до момента на спиране на сечта дървесина. 

(8) Да издава разпореждания за спиране или прекратяване на дейностите, свързани с 

изпълнение на възложената работа, без да дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки 

за вреди, при констатиране на: 

- Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Неспазване изискванията на БДС; 



- Неспазване на изискванията за техниката за безопасност на труда;  

- Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

- Природни и стихийни бедствия;  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5 (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме насажденията от Обекта в 3 дневен срок 

преди започване на сечта, съгласно сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор, което се 

удостоверява с подписване на предавателно - приемателен протокол между страните, като от 

страна на КУПУВАЧА задължително участва и лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор.   

(2) Да получи позволителните за сеч в 3 дневен срок преди започване на сечта, съгласно 

сроковете по чл. 1, ал. 3 от настоящия договор и да започне изпълнението на същия в 10 дневен 

срок от началните срокове за сеч и извоз, определени със съответните позволителни за сеч. 

(3) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор при издаване на 

приемо - предавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на 

технологичния план, при съставяне на приемо – предавателен протокол за всяка партида, както и 

при освидетелстване на сечищата и подписване на протокола за това. 

(4) Да отсече всички маркирани дървета в насажденията, предмет на договора, съгласно 

технологията за извеждане сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план по 

следния график: 

В договора за съответната позиция се залага графика посочен в тръжната документация. 

 

(5) Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор.  

(6) Да осигури присъствието на лицето по чл.3, ал.2 от настоящия договор в случаите на 

осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на ДГС, РДГ и/или 

ЮЦДП. 

(7) Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в 

настоящия договор. 

(8) Да изгражда предвидените в технологичния план извозни пътища, просеки и др., 

необходими за усвояване на дървесината. Да поддържа и опазва съществуващите горски пътища 

и хидротехническите съоръжения към и в обекта, за своя сметка, след съгласуване на 

мероприятията с ПРОДАВАЧА.  

(9) КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество строителна дървесина по 

асортименти с посочените в БДС параметри – до 5 м. При добив на асортименти с параметри, 

различни от посочените в БДС – над 5 м. и специални поръчки, продажната цената се завишава с 

10%. 

(10) При разлики между действително добитата дървесина от обекта и посочената в 

настоящия договор, заплащането се извършва по действително добитото количество отразено в 

приемо - предавателния протокол по достигнатите цени, посочени в чл.1, ал.1. Наличните 

количества добита дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 10 дневен 

срок от подписване на приемо - предавателния протокол. Въз основа на данните от протокола, 

ПРОДАВАЧЪТ  издава  превозен билет след извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

(11) Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от страните 

двустранен протокол. 

(12) Работниците, наети или ангажирани от КУПУВАЧА, във връзка с изпълнението на 

договора, следва задължително да носят по време на работа защитно работно облекло и лични 

предпазни средства. 

(13) 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. 

(14) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Продавача при промяна на лицето по 

чл.3, ал.2 от настоящия договор в срок 1 /един/ работен ден от промяната и представи 



удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ и копие от трудовия 

договор на новонаетото лице. 

(15) КУПУВАЧЪТ се задължава да уведомява писмено продавача при промяна в 

декларираните обстоятелства – използвана техника и работници. 

(16) КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва графика за изпълнение по чл.5, ал.4 от 

настоящия договор. 

(17) КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури свой представител при необходимост от 

съставяне на протокол, отразяващ състоянието на пътищата и хидротехническите съоръжения до 

обекта към момента на започване на работа и приключване на изпълнението й. КУПУВАЧЪТ се 

задължава да поддържа и опазва съществуващите горски пътища и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта в добро състояние, за своя сметка, след съгласуване на мероприятията 

с ПРОДАВАЧА. 

(18) КУПУВАЧЪТ се задължава да запознае работниците, наети или ангажирани от него 

във връзка с изпълнението на договора, със Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

и Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите. 

(19) Да спазва изискванията на ЗБУТ, Правилника за здравословни и безопасни условия на 

труд в горите и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска 

“трудова злополука”. 

(20) При изпълнението на предмета на настоящия договор, Купувача няма право да 

използва подизпълнители. 

(21) КУПУВАЧЪТ се задължава да извършва сечта и транспортирането на дървесината 

съгласно графика по чл. 5, ал.4 от настоящия договор. 

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 6 (1) Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, 

ще се извършат в писмена форма /по факс, e-mail или други начини, посочени в нормативни 

актове. 

(2) При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение, изпратените 

уведомления на адреса, се смятат за редовно връчени.  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след 

констатирано грубо нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано 

неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА. 

(2) Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие, без 

последния да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай, 

че КУПУВАЧЪТ неоснователно и системно не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор. 

(3) С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случай че в резултат на 

природни бедствия или друга непреодолима сила, бъдат унищожени или повредени повече от 

10% от запаса на насажденията в обекта, предмет на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ 

заплаща стойността само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по 

договора се възстановяват. 

(4) В други случаи, предвидени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете. 

(5) В случаите на предходните ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 

(1) С изтичане срока на договора.  

(2) По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 



(3) В други случаи, предвидени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ (Наредбата). 

(4) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като на КУПУВАЧА се възстановяват 

внесените по договора суми, а ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за нанесени вреди.  

(5) Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта е започнала, договорът 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, а 

ПРОДАВАЧЪТ не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени 

вреди. 

(6) На основание и ред, определени в чл. 87 от ЗЗД. 

(7) В случаите на предходните ал. (3) и ал. (6) гаранцията за изпълнение не се 

възстановява на КУПУВАЧА, а остава в полза на ПРОДАВАЧА като неустойка.  

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ  

Чл. 9 (1) При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на сумите по 

настоящия договор по начин и в срокове уговорени в чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, същият дължи 

неустойка в размер на законната лихва върху размера на забавеното плащане за всеки ден 

просрочие. 

(2) Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

(3) При констатирано неправилно разкройване на дървесината Купувача дължи неустойка 

в размер на стойността на съответния асортимент и количество неправилно разкроена дървесина. 

(4) При неизпълнение на задължението за опазване на пътищата и хидротехническите 

съоръжения към и в обекта, в който извършва сечта, Купувачът дължи неустойка в размер на 2% 

от стойността на договора. 

(5) В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е добил и транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 1 % от стойността на останалата като неизпълнение по 

договора дървесина, освен ако не е доказано наличието на форсмажорни обстоятелства за 

забавата. В случай, че изпълнителя не почисти сечищата в подотделите от обекта в срок и по 

начин, указан в технологичния план, същия дължи неустойка в размер на 0,3% от общата 

стойност на дървесината на съответния подотдел по чл.1, ал.1 от договора. 

(6) В случаите, в които е било обективно невъзможно изпълнението на сроковете по 

договора поради възникването на форсмажорни обстоятелства, сроковете по договора могат да 

бъдат удължени с двустранно писмено споразумение между Продава и Купувача. 

(7) При виновно неизпълнение на срока за транспортиране на дървесината по чл.5, ал.10, 

Купувачът дължи магазинаж в размер на 0,50 лв. без ДДС/м
3
 за намиращите се на склад дървени 

материали, за период когато дървесината е престояла на склад. 

(8) Изплащането на неустойки по този договор не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

(9) Договорените с настоящия договор неустойки и магазинаж се удържат от авансовите 

вноски. 

(10) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите 

на чл.4, ал.8 от настоящия договор. 

(11) КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност при неспазване на трудовото законодателство, 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за здравословни и безопасни 

условия на труд в горите и други специфични за съответната дейност, предмет на настоящия 

договор, закони и нормативни актове. 



(12) КУПУВАЧЪТ се задължава за своя сметка да освободи от отговорност ПРОДАВАЧА 

от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или 

ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи 

се на действие или бездействие на КУПУВАЧА във връзка с извършването на дейността, предмет 

на настоящия договор. 

(13) КУПУВАЧЪТ отговаря за цялостното осигуряване на безопасни условия на труд при 

работа на територията на ТП ДГС „Алабак” и определя лица, които ще провеждат началния, 

периодичния и ежедневния инструктаж на работниците. 

(14) Във случаи на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор от 

страна на КУПУВАЧА внесената от него гаранция за изпълнение на договора се задържа в полза 

на ПРОДАВАЧА като неустойка, освен в случаите когато неизпълнението се дължи на 

форсмажорни обстоятелства. 

(15) При виновно неизпълнение /незавършване /на сечта и транспортирането на 

дървесината в обекта съгласно сроковете по чл.5, ал.4 от настоящия договор, купувачът заплаща 

санкция в размер на 2% върху стойността за обезличен кубически метър дървесина, недобита и 

нетранспортирана в сроковете. 

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай, че за достигане до обекта се налага 

преминаване през пътища, общинска собственост, за които съответната община изисква 

заплащането на такси. Заплащането на съответните такси е за сметка на КУПУВАЧА. 

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмена форма. 

(4) За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

(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, спорът се решава от компетентен съд. 

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                          КУПУВАЧ:  

ТПДГС – ” АЛАБАК” 

1.....................................................                                  .............................................. 

/.................................................../ 

 

2............................................................ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


