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1. Копие на Заповед № РД – 011 от 06 .01.2015. за откриване на търга; 

2. Условия за провеждане на търга; 

3. Административни сведения – образец№1; 

4. Декларации на кандидата – образци; 
     4.1 Декларация за обстоятелствата  по т. 12 и т.13 от Раздел V -  

          собствено и/или наето оборудване, техника  и  механизация  - 

Образец№2; 

     4.2.Декларация за обстоятелствата  по т. 14 от Раздел V-договори с   

квалифицирани работници и служители за изпълнение на дейностите; 

Образец №3 

    4.3. Декларация за обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти - Образец №4 

5. Заявление за участие –  

6. Проект на договор; 

7. Технологични планове на подотделите в обекта; 

8. Копия на горскостопанските карти на насажденията от обекта в 

мащаб 1:10 000. 
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У С Л О В И Я  

 
за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща 

дървесина на корен в Обекта, собственост на Община Алфатар   

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

 

1. Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от горски 

територии, собственост  на Община Алфатар, с начална тръжна цена без ДДС, по насаждения 

(подотдели), категории дървесина, асортименти и дървесни видове,  както следва: 

 

 

 

 
Землище Отдел, 

подотдел 

Категория 

дървесина 

Асортимент Дърв. 

вид 

Количество 

м3 

Цена на 1 м3 

без ДДС    лв.  

Стойност 

без ДДС             

лв 

Алфатар 

  

  

  

398-щ 

  

  

  

едра трупи 18-29 см ак 1 45 45 

едра трупи 18-29 см чрн 1 47 47 

средна технологична ак 3 35 105 

дребна технологична ак 1 35 35 

дърва технологична ак 30 35 1 050 

дърва за огрев ак 5 35 175 

дърва за огрев чрн 4 35 140 

Общо 398-щ 45  1 597 

Алфатар 

  

  

 едра трупи 18-29 см чрн 1 47 47 

398-а1 

  

  

средна технологична ак 1 35 35 

дърва технологична ак 10 35 350 

дърва за огрев ак 2 35 70 

дърва за огрев чрн 2 35 70 

Общо 398-а1 16  572 

Алфатар 464-ж дърва за огрев ак 23 35 805 

Общо 464-ж 23  805 

Алфатар 464-з дърва технологична ак 200 35 7 000 

    дърва за огрев ак 28 35 980 

Общо 464-з 228  7 980 

В. Левски 

298-к 

средна технологична ак 9 35 315 

дребна технологична ак 1 35 35 

дърва технологична ак 70 35 2 450 
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дърва за огрев ак 9 35 315 

Общо 298-к 89  3 115 

В. Левски 

  

   296-н 

  

  

средна технологична ак 8 35 280 

дребна технологична ак 1 35 35 

дърва технологична ак 60 35 2 100 

дърва за огрев ак 9 35 315 

Общо 296-н 78  2 730 

Кутловица 

337-л 

средна технологична цр 1 38 38 

дърва за огрев цр 2 38 76 

дърва за огрев кгбр 6 35 210 

дърва за огрев 

др. 

шир. 
14 35 490 

Общо 337-л 23  814 

Кутловица 

337-м 

едра трупи 18-29 см 

др. 

шир. 
1 47 47 

средна технолог. ак 8 35 280 

средна технолог. 

др. 

шир. 
3 35 105 

дребна технолог. ак 1 35 35 

дърва технолог. ак 45 35 1 575 

дърва за огрев ак 5 35 175 

дърва за огрев 

др. 

шир. 
27 35 945 

Общо 337-м 90  3 162 

Общо Обекта  592   20 775 

 

 

Забележка: Посочените количества дървесина за обекта и за всеки подотдел са прогнозни. При 

разлики между действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в настоящата 

документация прогнозни количества, заплащането ще се извършва по предложената от участника цена, 

изчислена за един плътен  куб. м от  съответните категории и асортименти, по действително добитото 

количество дървесина, отразено в предавателно–приемателния протокол.  

Крайните цени по асортименти  по БДС в приложение № 1 към договора ще се 

изчисляват на база достигната обща стойност на обекта. 

Задължение на купувача, отразено и в проекта на договор е възмездно да добие от 

обекта и транспортира в срок до 30.10.2015 г. от 100 куб. м пространствени дърва за огрев от 

акация до училища, детски градини, религиозни организации и физически лица от Община 

Алфатар по списък с количества, който е неразделна част от договора - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – 

СПИСЪК. 

Количеството доставени дърва за огрев ще се приспада при фактуриране на добитите 

количества дървесина, установени в предавателно-приемателните протоколи. 

2. Срок на изпълнение: до окончателното освидетелстване на всички сечища 

/подотдели/ от обекта, но не по-късно от 31.12.2015 г. 

 

II. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Търгът с явно наддаване се открива на основание чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за 

горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни продукти и Решение № 404  от 25.11.2014 г. взето по 

протокол № 49/2014г. на Общински съвет гр.Алфатар  
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III. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 1.Тръжните документи 

 1.1 Комплекта офертни документи се закупува всеки работен ден от 9:00 до 17:00 

часа в административната сграда на община Алфатар, : гр.Алфатар,Община Алфатар ,Област 

Силистра, ул.”Йордан Петров” № 6, ет.2 стая № 2 деловодство, тел. 086/811610, факс: 

086/811646 

  1.2. Цена на документацията – 50(петдесет)лева платими  в брой в касата на 

Община Алфатар или по IBAN:. BG52STSA93008410017300,  BIC:  STSABGSF  Банка:. 

ДСК”АД гр.Силистра код за плащане 447000 

1.3 Срок за закупуване – до 16:00 часа на 19.01.2015 год.. 

  2. До 3 (три) дни преди изтичането на срока за подаване на документацията, лицата 

могат да поискат писмено разяснения по документацията за участие. В срок от един ден от 

постъпване на искането, разяснението се публикува на интернет страницата на Община 

Алфатар, без да се посочва лицето, направило искането. 

  

IV. ЦЕНА НА ОБЕКТА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1. Начална цена на обекта без ДДС: 20 775.00 лв. (двадесет хиляди седемстотин 

седемдесет и пет) лева.. Преди сключването на договора определеният за купувач е длъжен 

да заплати авансово 20 % (двадесет процента) от достигнатата на търга стойност. 

2. Продажбата на прогнозното количество стояща дървесина на корен и начина на 

плащане се определят в договора, сключен със спечелилия процедурата участник. 

3. Гаранцията за участие е под формата на парична сума в размер на 1 500.00 лв. (хиляди 

петстотин)лева,  внесени по IBAN:. BG28STSA93003311249495  BIC:  STSABGSF  Банка:. ДСК”АД 

гр.Силистра или в брой в касата на Общинска администрация - Алфатар до 9:00 часа на 

20.01.2015 г. 

4. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: в размер на 5 % (пет 

процента) от достигнатата стойност на обекта и се представя в една от следните форми: 

4.1. Парична сума, внесена по IBAN:. BG28STSA93003311249495  BIC:  STSABGSF  Банка:. 

ДСК”АД гр.Силистра или в брой в касата на  Общинска администрация - Алфатар, 

4.2. Банкова гаранция, учредена в полза на Община Алфатар, в която следва да е 

посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от кмета на общината; 

4.3. Купувачът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Същата се внася в срок 

от четири работни дни след влизане в сила на заповедта за класиране. 

5. Освобождаване на гаранциите за участие: 

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

място, в срок от 3 (три) работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта за 

определяне на спечелилия търга; 

5.2 на класираните на първо и второ място  - след сключване на договора. 

6. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в 

срок от 3 (три) работни дни след влизане в сила на заповедта за прекратяване; 

7. Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата: 

7.1. обжалва заповедта за определяне на купувач – до решаване на спора с влязло в сила 

решение; 

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

Внесената от него гаранция остава в полза на Община Алфатар. В този случай за купувач се 

определя участника предложил втората по размер цена. В случай, че и той откаже да сключи 

договор, за него се прилагат горните разпоредби, а процедурата за обекта се прекратява. 

8. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 
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V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

 

 1. Търгът с явно наддаване е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да 

участват. 

 2. В търга може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените 

условия. 

 3.При провеждане на търга задължително участват кандидатите или техни 

упълномощени представители, които представят документ за самоличност. 

 4. Кандидат в търга може да бъде всеки търговец, регистриран в публичния регистър на 

Изпълнителната агенция по горите по чл. 241 от Закона за горите и да притежават 

удостоверение за регистрация за дейността „добив на дървесина“. 

 5 Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, които ще участват при 

изпълнението на дейността, посочва вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното 

участие, като тази информация се прилага към документите на кандидата за участие в търга. 

 6. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в документите за 

участие в търга на кандидат за определения обект не може да подава самостоятелна оферта за 

обекта. 

 7. Не може да участва в търга за продажба на стояща дървесина на корен кандидат, 

който: 

 7.1 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; 

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

 7.3 е в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) с възложителя и със 

служители на ръководна длъжност в Общинска администрация - Алфатар;  

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

 7.6 е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

 7.7 има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган и към Община Алфатар и нейните бюджетни звена. 

 8. Изискванията на т. 7 се отнасят за управителите на кандидата или за лицата, 

овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват 

търговеца. 

 9. Изискванията на т. 7.1. и т. 7.6., когато е посочено в условията за участие, се прилагат, 

както следва: 

9.1. при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения 

договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;  

9.2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 

9.3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко 

управители - за всеки от тях; 

9.4. при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя; 

9.5. при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на 

управителния съвет; 

9.6. при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е 

възложено управлението; 

9.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват кандидата; 

9.8. в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице 

има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България. 
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10. Изискванията на т. 7 се отнасят и за управителите и членовете на управителните 

органи на подизпълнителите, когато такива са предвидени да участват. 

11. При подаване на офертите кандидатът  удостоверява отсъствието на 

обстоятелствата по т. 7 с декларация по образец. 

12. Да притежава/разполага с минимум с необходимата  собствена/ наета техника за 

изпълнение дейността, както следва: 

12.1 моторни триони – 3(три) бр. 

12.2 специализирани кранове за товарене на дървесина – 1(един)  бр. 

12.3 товарни автомобили – 2 (два) бр. 

13.Техниката по т.12.1-12.3  следва да е регистрирана в зависимост от вида и съгласно 

действащото законодателство, и да е технически изправна;  

14. Да имат сключени договори с квалифицирани работници и служители за 

изпълнение на дейностите; 

15. При подаване на офертите кандидатът  удостоверява  обстоятелствата по  т.12, т.13 

и т.14. с декларация по образец  и прилага изискуемите  документи  

16. Да имат сключен трудов договор най - малко с един лесовъд, вписан в публичния 

регистър на Изпълнителната агенция по горите за упражняване на лесовъдска практика 

за дейността „планиране и организация на добива на дървесина“. 

 

VI.   СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОДАВАНИТЕ ОТ КАНДИДАТА ДОКУМЕНТИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА 

 

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

данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в 

случаите, когато кандидат в процедурата е чуждестранно лице. 

2. За физическо лице - копие от документ за самоличност.  

3. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по т. 7 от Раздел V. 

4. Декларация по образец за обстоятелствата по т. 12 ,т.13 и т.14 от Раздел V 

5. Копие от удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 

241 от Закона за горите за дейността „добив на дървесина“, а когато кандидатът е физическо 

лице - копие от договор с лице, вписано публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната 

дейност. 

6. Заявление за участие (по образец). 

7. Документ за внесена гаранция за участие. 

8. Документ за закупуване на документация за участие. 

9. Доказателства, че кандидатът отговаря на техническите и квалификационните 

изисквания за извършване на дейността: 

9.1. копие от удостоверението за упражняване на лесовъдска практика на наетия 

лесовъд; 

9.2. копие от трудов договор с наетия лесовъд; 

9.3. декларация за оборудването, машините и техническите съоръжения, с които 

кандидатът разполага за изпълнението на поръчката (по образец) с приложени към нея: 

- копия от документи за регистрация на собствена техника, с която ще се добива и 

транспортира дървесината, съгласно действащото законодателство; 

- копия от документи за техническата изправност на същата.    

10.Документи на регистрирания лесовъд: 

10.1. копие от удостоверението за упражняване на лесовъдска практика на наетия 

лесовъд; 

10.2. копие от трудов договор с наетия лесовъд; 

11. Парафиран и подпечатан на всяка страница проект на договор, като в същия не 

следва да са попълнени общата стойност на договора, както и цените по Приложение 

№ 1 към него. 
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12. Списък на документите. 

13. Административни сведения (по образец). 

14. Нотариално заверено пълномощно, ако кандидатът участва чрез представител – 

представя се на комисията при откриване на търга. 

15. Документ за самоличност - представя се на комисията при откриване на 

процедурата. 

16. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по. т. 1 – 13 се представят за всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението.  

17. Когато кандидат в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, документите по т. 1 – 13, които са на чужд език, се представят в 

официално заверен превод. Ако участникът е обединение, документите се представят 

за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението. 

18. Документите се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. Заверката 

следва да е с подпис и печат на кандидата. 

 

VII.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

1. Място и срок за подаване на документити за участие в търга: гр.Алфатар,Община 

Алфатар ,Област Силистра, ул.”Йордан Петров” № 6, ет.2 стая № 2, всеки работен ден., от 

9.00 часа до 16.00 часа. до 9:00 часа на 20.01.2015 г 

2. Документите за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик от 

кандидата или упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на 

кандидата, обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 

адрес. 

3. В плика по т. 2 се поставят документите, съгласно Раздел VI от настоящите 

условия и искане за участие на подизпълнители. 

4. При приемане на документите за участие в търга върху плика се отбелязват входящ 

номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър 

по образец, за което на приносителя се издава документ. 

5. Не се приемат и се връщат на кандидатите документи, които са представени след 

изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. 

Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т. 4. 

 

 

VIII.    РАЗНОСКИ ПО ПРОЦЕДУРАТА 

 

 Всеки кандидат поема всички разноски по изготвянето на документите за участие в 

търга и представянето им. Община Алфатар не заплаща тези разходи, независимо от изхода 

на процедурата. Представените документи не се връщат на кандидатите. 

 

IX.    ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

 Процедурата ще се проведе на 20.01.2015 г. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата 

на Общинска администрация - Алфатар гр.Алфатар,Община Алфатар ,Област Силистра, 

ул.”Йордан Петров” № 6, ет.3. 

 

 

X. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

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

представените от тях документи. 
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2. 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.  

3. Комисията отваря документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване и 

проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача.  

4. Комисията проверява наличието на всички изискуеми документи на 

кандидатите, както и на подизпълнителите, ако те предвиждат такива.  

5 Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

  5.1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи и те са 

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

  5.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 3.от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти 

6. След допускане на кандидатите до следващия етап на търга комисията 

предоставя на всеки от кандидатите пореден номер за участие. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Печели този от кандидатите, който първи е потвърдил последната достигната 

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

място, достигнатата цена и закрива търга за съответния обект. 

11.. Когато в явния търг участват повече от един кандидат, потвърдили само 

началната цена, спечелилият и класираният на второ място се определят посредством жребий. 

12. Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

13. 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. 

14. Търгът с явно наддаване завършва със заповед на органа, открил процедурата, 

за: 

14.1. определяне на купувач, или 

14.2. прекратяване на търга. 

15. Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на 

комисията и се съобщава по реда на чл. 61 АПК. Заповедта се публикува на интернет 

страницата www.alfatar.egov .bg на Община Алфатар   

16. 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. 

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

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

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

желание да  потвърдят участието си в търга, включително по начална цена, търгът за 

съответния обект се прекратява, а внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 
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XI. ВТОРА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

1. Търгът с явно наддаване за съответния обект се отлага за повторната дата, 

когато: 

1.1. не е подадено нито едно заявление за участие ; 

1.2. кандидатът не отговаря на условията за провеждане на търга; 

1.3. документите за участие на всички кандидати, подадени за търга , не отговарят 

на изискванията и условията на търга; 

1.4. първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

1.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата; 

1.6. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не 

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

1.7. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и 

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

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

договора. 

 1.9. определеният за спечелил търга не внесе авансово 20(двадесет) % от 

достигнатата стойност на обекта.  

 10. Процедурата ще се проведе в Заседателната зала в сградата на Община Алфатар 

гр.Алфатар,Община Алфатар ,Област Силистра, ул.”Йордан Петров” № 6, ет.2 на 

03.02.2015 г. от 09.30 часа. 

 11. Краен срок за закупуване на документация, внасяне на гаранция за участие и 

подаване на оферти за втората дата на търга – до 16:00 часа на 02 02.2015 г. 

 

XII.   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. Процедурата се прекратява с мотивирана заповед на кмета на Община 

Алфатар, когато: 

1.1. не е подадено нито едно заявление за участие и за втората  дата;  

1.2. кандидатът не отговаря на условията за провеждане на търга; 

1.3. документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не 

отговарят на изискванията и условията на търга; 

1.4. първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор; 

1.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата; 

1.6. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не 

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

1.7. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и 

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

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

договора; 

1.9. определеният за спечелил търга не внесе авансово 20 % от достигнатата 

стойност на обекта  

2. Нова процедура за същият обект може да се открие само когато 

първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване не е обжалвано 

или ако е обжалвано - спорът е решен с влязло в сила решение. 

 

XIII.   СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР, НЕУСТОЙКИ  

1. Продавачът сключва писмен договор с кандидата, определен за купувач. 

2. Договорът се сключва в 7-дневен срок от:  

2.1. влизането в сила на заповедта за определяне на купувач, или 
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2.2. издаването на заповедта за определяне на купувач, когато в нея е допуснато 

предварително изпълнение.  

3. При отказ на кандидата, определен за изпълнител, да сключи договор в срока по т. 2 

продавачът предлага сключването на договор на кандидата, класиран на второ място.  

4. Договор по ал. 1 не се сключва с кандидат, определен за изпълнител, който в срока 

по т. 2 не представи: 

4.1. 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, както и удостоверение за липса на задължения от Община Алфатар и 

нейните бюджетни звена; 

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

на договора; 

4.3. документ за внесена авансово вноска - 20 % (двадесет процента) от достигнатата на 

търга стойност; 

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

органи на търговеца; 

4.5. документите от раздел VІ за подизпълнителите, когато купувачът е посочил в 

документите за участие в търга участие на подизпълнители. 

5. Документите по раздел VІ следва да са валидни към датата на подписване на 

договора по т. 1 и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. 

6. Договор по т. 1 не се сключва с кандидат, определен за купувач, който има парични 

задължения към Община Алфатар и нейните бюджетни звена. 

7. Когато в документите за участие в търга на спечелилия кандидат е предвидено 

участие на подизпълнители, в договора се посочват условията, при които ще се осъществи 

изпълнението, както и редът за промяна на подизпълнителя. 

8. Преди да започне изпълнението на дейността, купувачът представя доказателства, че 

подизпълнителят отговаря на изискванията на Раздел V и Раздел VІ. 

9. Възложителят прекратява договора с едностранно писмено волеизявление, без да 

дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, когато: 

9.1. по време на действието на договора – в резултат на настъпила промяна в 

обстоятелствата, поради която купувачът или подизпълнителят вече не отговаря на някое от 

изискванията на възложителя, включително и когато са станали налице обстоятелства по т. 7 

от Раздел V;  

9.2. след констатирано нарушение на Закона за горите и поднормативните актове 

относно ползването на дървесина в обекта или констатирано неизпълнение на технологичния 

план от страна на КУПУВАЧА; 

9.3. след констатиране на нарушение на разпоредбите на чл.36, ал. 1 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 продукти; 

9.4. по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането 

на дейността изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание; 

9.5. са установени от продавача в процеса на изпълнение на договора неотстраними 

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

извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнител; 

9.6. дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на 

Раздел V;  

9.7. при отказ от страна на КУПУВАЧА да получи позволителните за сеч в срока, 

определен в договора; 

9.8. при отказ от страна на КУПУВАЧА да заплати някоя от фактурите в срока, 

определен в договора; 

9.9. в случаите на неизпълнение от страна на КУПУВАЧА на задълженията си, 

посочени в договора; 
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9.10. други основания, предвидени в договора.  

 10.Когато в процеса на изпълнение на договора продавачът констатира отклонения 

на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за 

извършване на дейността, които купувачът може да отстрани, продавачът може: 

10.1. да поиска от изпълнителя за негова сметка да осъществи изпълнението на 

заложените в договора технологични и качествени показатели, и/или 

10.2. да прекрати договора и да продаде на купувача само реално добитата дървесина. 

11. Гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява в случаите на 

прекратяване по т. 9 и т. 10.2, както и в други случаи, предвидени в договора. 

12. В случаите по т. 9 и т. 10.2 продавачът не дължи на купувача обезщетения за 

пропуснати ползи и неустойки за вреди. 

13. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, 

изрично посочени в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната 

страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства. 

14. Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения 

по договора, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на т. 13, неустойка не се 

дължи. 

15. Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при 

изпълнение на договорните задължения в срок 5 работни дни след съставяне на констативни 

протоколи за освидетелстване на всички сечища, като при неспазване на посочения срок 

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

 

XIV.   ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

1. Процедурата се провежда, съгласно изискванията на Закона за горите и Наредбата за 

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

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

2. Спечелилият процедурата е длъжен да осъществява добиването на маркираната за 

сеч дървесина и да води необходимата документация, съгласно изискванията на Закона за 

горите и други действащи подзаконови нормативни актове. 

3. Строителството на технологичните пътища за извоз на дървесина от сечищата до 

временните складове се извършва от купувача по одобрения от Община Алфатар 

технологичен план и е за негова сметка. 

4. При възникване на проблеми във връзка с прилагане на Закона за възстановяване на 

собствеността върху земи и гори от горския фонд, явяващи се обективна невъзможност за 

започване на сечта, на спечелилият процедурата се възстановяват гаранцията за изпълнение 

на договора и направените вноски за съответното насаждение. В случай, че сечта е започнала 

и се наложи принудително спиране по горните причини, се сключва допълнително 

споразумение. 
5. За допуснати от купувача нарушения, същият се санкционира, съгласно 

административно-наказателните разпоредби на Закона за горите и други нормативни актове. 

 

XV.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЧТА И ИЗВОЗА НА ДЪРВЕСИНА 

 

1. Насажденията, включени в обекта, се предават на купувача с издаване на писмени 

позволителни за сеч и подписване на предавателно–приемателен протокол за предаване на 

насажденията за сеч. Позволителните за сеч и протокола се подписват от лицето, наето от 

купувача, вписано в регистъра по чл. 235 от Закона за горите. 

2. Купувачът заплаща стойността на действително добитата и приета на временен 

склад дървесина. 
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Образец№1 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА 
 

 

1. Фирма (наименование) на кандидата_________________________________, 

EИК_________________ 

2. Седалище и адрес на управление: 

____________________________________________________ 

________________________________________________________, телефон:  

факс:_____________________________________e-

mail:_____________________________________ 

3. Лице за контакти: 

__________________________________________________________________ 

телефон:_________________________, адрес за 

контакти:___________________________________ 

e-mail:_____________________________________, 

факс:____________________________________ 

4. Обслужваща банка:___________________________________________, 

ВІС:_________________ 

ІВАN №: 

BG_________________________________________________________________________ 

титуляр на 

сметката___________________________________________________________________ 

 

Дата:________________                                                     ____________________________ 
                                                                                                                             (подпис и печат) 

гр. Алфатар 
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ОБРАЗЕЦ №2  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 за собствено и/или наето оборудване, техника  и 

механизация 

за обстоятелствата  по т. 12 и т.13 от Раздел V 
 

От:...................................................................................................................................................,  
(наименование на участника) 

представляван от  

...............................................................................................................................................,  
(трите имена и длъжността на представляващия)

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

за извършване на сечта разполагаме със следното оборудване, техника  и механизация: 
(Моля, опишете по-важната механизация, оборудване, съоръжения, специалните технически средства, ,  

които разполага и ще ползва за изпълнението на сечта  като на първите позиции се посочи задължителни 

изискваното по т. 12 и т.13 от Раздел V „Условия за провеждане на търг ) 

 

 

 

 

№ Вид и описание Количество 

(бр.) 

Година на 

регистрация/ 

производство 

Собственост на / 

Наето от 

     

     

     

     

     

 Забележка: 1. За всяко посочена в таблицата  оборудване, техника  и механизация следва се представи препис-

извлечение документи за собственост или заверено от кандидата копие на договорите за наем и/или лизинг на 

техниката/оборудването/механизацията.  

Дата,………………...........   

                                                                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: ………… 
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ОБРАЗЕЦ №3 . 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за обстоятелствата  по т. 14 от Раздел V 

договори с квалифицирани работници и служители за изпълнение на дейностите; 

 
От:............................................................................................................................ .......................,  

(наименование на участника) 

представляван от  

...............................................................................................................................................,  
(трите имена и длъжността на представляващия)

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М 

 

Към настоящия момент разполагаме с персонал от ………………… (словом: ......................) души работници и 

служители,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата,………………...........   

                                                                             ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….  

 

 

 

Забележка: В случай на участник-обединение, се попълва от всички членове на обединението 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Средно-списъчен състав на персонала 

         Име презиме фамилия  

възлагана 

функции 

 

    

    

    

    

    



 - 16 
 

 

 

 

Образец№4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

За обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 
 

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

(трите имена) 

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

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

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

ЕИК………………………………………./регистрирано по ф.д. № .................. на ......................./, 

с идентификационен номер по БУЛСТАТ ............................., със седалище и адрес на 

управление  

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 

- 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс : 

1.1. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

1.2. престъпление против стопанството и против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи по чл. 219 – 260 от Наказателния кодекс; 

1.3. за подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс ; 

1.4. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от Наказателния 

кодекс; 

2. Представляваното от мен юридическо лице/ едноличен търговец не е обявено в 

несъстоятелност е не е в производство по несъстоятелност; 

3. Представляваното от мен юридическо лице/ едноличен търговец не се намира в 

производство по ликвидация; 

4. Лично като физическо лице/ в качеството си на управляващ/ представляващ (вкл. 

прокурист или търговски пълномощник) на юридическо лице/ едноличен търговец не съм 

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

предотвратяване  и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители 

на ръководна длъжност в Общинска администрация - Алфатар. 

5. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 от Закона за предотвратяване  и 

установяване на конфликт на интереси; 

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

7. Представляваното от мен юридическо лице/ едноличен търговец няма парични 

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

към Община Алфатар и нейните бюджетни звена.  

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Община Алфатар всички промени в процеса на провеждане на търга. 

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

на неверни данни в настоящата декларация. 

Дата : ................... 2015 г. Декларатор: ............................... 

гр. ................................. 
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З А Я В Л Е Н И Е  З А  У Ч А С Т И Е 

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

Община Алфатар  

 

 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

Долуподписаният ______________________________________________,  

ЕГН_________________ 
                                                                                             (име, презиме, фамилия ) 

 

в качеството на ___________________________ на фирма: 

__________________________________ 

със седалище и адрес на 

управление:_____________________________________________________ 

вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК:_______________________ 

 

 

1. Заявявам, че съм запознат с предложените за участие условия в търг с явно наддаване 

за продажба на стояща дървесина на корен и всички документи, включени в документацията и 

всички произтичащи от това обстоятелства. 

2. Приемам да изпълня всички задължения, произтичащи от условията по процедурата и 

да спазвам всички технически норми и стандарти. 

3. Заявявам, че съм обвързан от условията, задълженията и отговорностите, приети с 

потвърждаване на цената на търга до изтичане срока на валидност на офертата - 60 

(шестдесет) дни от датата на търга. 

4. В случай, че не подпиша договор по моя вина, гаранцията за участие в процедурата 

остава в полза на Община Алфатар. 

5. Ако процедурата бъде спечелена от нас, до подписване на договора, настоящото 

заявление ще представлява споразумение между нас и Община Алфатар, което ще бъде 

безусловно гарантирано от гаранцията ни за участие в процедурата. 

6. Ако процедурата бъде спечелена от нас, преди подписване на договора ще заплатим 

дължимата гаранция за изпълнение на договора, която Община Алфатар ще освободи след 

приключване на договора. 

7. Приемаме, че изборът на Община Алфатар е единствено и изключително нейно 

право. 

 

 

 

______________2015 г.                                     ЗАЯВИТЕЛ:__________________ 

гр. Алфатар 
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

 

 

Днес, _______ 2015 г., в гр. Алфатар, между ОБЩИНА АЛФАТАР, БУЛСТАТ 00565359, 

представлявано от Йорданка Радева Узунска  - кмет на Община Алфатар и Величка Инджова – Главен 

специалист ФСД на Община Алфатар, с адрес: гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров №6,  от една страна, 

наричана за краткост ПРОДАВАЧ и 

__________________________________________________, ЕИК 

_______________________, със седалище и адрес на управление 

___________________________________________________, представлявано от 

_____________________________________________________________________,  ЕГН 

___________________________, наричано за краткост КУПУВАЧ,  

на основание Заповед № ______ от ___________ г. на кмета на Община Алфатар, се сключи 

настоящия договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1. ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА прогнозни количества стояща дървесина на 

корен в горски територии, собственост на Община Алфатар. 

2. КУПУВАЧЪТ приема и заплаща договорената между страните цена посочена в т.6 от 

настоящия договор. 

3. Срок на получаване на позволителните за сеч от страна на КУПУВАЧА е до 5/пет/ 

дни от сключване на договора. 

4. Крайният срок на действие на договора е до окончателното освидетелстване на всички 

сечища /подотдели/ от обекта, но не по-късно от 31.12.2015 г. 

5. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за ползване 

на дървесината от горите. 

 

II. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ПРЕМИНАВАНЕ ПРАВОТО НА 

СОБСТВЕНОСТ 

6. Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за общото прогнозно количество стояща 

дървесина на корен от _________ пл. куб.м. е в размер на......... /............................../ лева без 

ДДС,  и ..............,00лв, (.............................................................) с включен ДДС, където 

данъчната основа е ..............лв. и  ДДС ...............лв., разпределена по подотдели, категории 

дървесина, асортименти и дървесни видове, съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ редставляващо, неразделна част от настоящия договор. 

7. Плащанията по договора се извършват както следва: 

7.1. Преди сключването на договора КУПУВАЧЪТ заплаща авансово 20% (двадесет 

процента) от посочената в т. 6 от настоящия договор цена – сума в размер на _______ лв. 

(_________________                                                                );  

7.2. Следващите плащания на дървесината се извършват по действително добити 

количества  асортименти по цени, описани в Приложение № 1; 

7.3. За добито определено количество дървесина от съответен асортимент, 

КУПУВАЧЪТ  уведомява ПРОДАВАЧА по реда на глава IV от настоящият договор, за 

изготвяне на предавателно-приемателен протокол  между страните за добитата дървесина, 

която се приема от ПРОДАВАЧА и се предава от КУПУВАЧА; 
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7.4. В седемдневен срок от подписване на предавателно-приемателния протокол 

КУПУВАЧЪТ се задължава да преведе по следната сметка на Община Алфатар цената на 

добитото от него количество дървесина, посочено в протокола по т. 7.3., и фактурирано от 

Община Алфатар: IBAN 

______________________________________________________________; 

7.5. Правото на собственост върху добитата дървесина преминава в полза на 

КУПУВАЧА след заплащане от него на цената по т. 7.4. и предаване с предавателно-

приемателен протокол на заплатеното количество дървесина от ПРОДАВАЧА на 

КУПУВАЧА. 

8. КУПУВАЧЪТ издава превозни билети на количествата заплатена дървесина по 

асортименти, посочени в предавателно–приемателния протокол по т. 7.5. и фактурата.  

9. Срокът за окончателното плащане е 10 /десет/ дни след крайния срок за извоз, 

посочен в позволителните за сеч за насажденията от обекта, предмет на настоящия договор.  

10. Гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 5 % (пет процента) от стойността, 

посочена в т.6 от настоящия договор – сума в размер на _______ лв. (________________лева)  

е учредена в ползва на ПРОДАВАЧА преди сключване на договора, видно от ___________ 

___________________. 

11. Гаранцията по т. 10 се освобождава от ПРОДАВАЧА в срок до 5 /пет/ дни след 

окончателното освидетелстване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими 

суми по настоящия договор и след транспортирането на цялото количество добита дървесина. 

Протоколите за освидетелстване на сечищата се подписват от регистриран лесовъд, нает от 

КУПУВАЧА. 

12. С издаване на позволителните за сеч и подписване на предавателно-приемателен 

протокол за предаване на подотделите за сеч насажденията от обекта се предават на 

КУПУВАЧА. От момента на предаването, върху КУПУВАЧА преминава отговорността по 

осъществяване на противопожарната охрана и охраната срещу незаконна сеч в насажденията 

от обекта и кражбата на отсечена дървесина. 

13. Позволителните за сеч и предавателно-приемателния протокол за приемане на 

насажденията от обекта се подписват от регистриран лесовъд, нает от КУПУВАЧА. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

 

14. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предостави владението и ползването на дървесината от 

насажденията в обекта, считано от датата на издаване на позволителните за сеч. 

Предоставянето на подотделите от Обекта се удостоверява с подписване на предавателно-

приемателния протокол между страните, като от страна на КУПУВАЧА задължително 

участва наетия от него лесовъд. 

15. След подписване на настоящият договор ПРОДАВАЧЪТ, издава позволителните за 

сеч за маркираната дървесина  в срока посочен в т. 3 от настоящия договор. 

16. ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

16.1. да изготви и утвърди технологични планове за осъществяване на добива на 

дървесина във всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор; 

16.2. да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 

технологичен план; 

16.3. да осигури свой представител при приемането и предаването на добитата и на 

заплатената дървесина; 

16.4. да освидетелства сечищата в законния срок. 

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

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

18. ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, налагащи промяна 

в интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор и след 
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извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на допълнително 

споразумение към договора за извършване на ползване в насаждението, при запазване на 

достигнатите цени по асортименти дървесина за даденото насаждение. 

19. При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т. 18 от 

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

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение.  

20. При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т. 18 от 

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

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

на сечта дървесина. 

21. В случаят,  посочен в т. 19, ПРОДАВАЧЪТ връща на КУПУВАЧЪТ вноските, които 

е направил за съответното насаждение и освобождава гаранцията за изпълнение за същото. 

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

на договорните задължения в срок 5 (пет) работни дни след окончателното съставяне на 

констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, като при неспазване на 

посочения срок ПРОДАВАЧЪТ дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден 

просрочие. 

 

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

 

 23. КУПУВАЧЪТ е задължен: 

23.1. да приеме насажденията от обекта, съгласно документите за участие в търга на 

дървесината от обекта, предмет на настоящия договор;   

23.2. да подпише и получи позволителните за сеч и предавателно-приемателен протокол 

за предаване на насажденията от обекта в срока, указан в т. 3 от настоящия договор;  

23.3. да извърши сечта и извоза на дървесината в сроковете, определени със съответното 

позволително за сеч и да почисти сечището; 

23.4. да отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане сечта и 

извоза на дървесината  

23.5. да извърши добива на дървесина по дървесен вид , категории и сортименти , 

съгласно  Приложение № 1. Да уведомява писмено най-малко един ден предварително 

ПРОДАВАЧА за датата на измерването и маркирането на добитата дървесина; 

23.6. да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по 

настоящия договор; 

23.7. да осигури присъствието на регистриран лесовъд, с който е в трудово-правни 

отношения, при освидетелстване на сечищата и подписване на протоколи за това, както и в 

случаите на осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на Община 

Алфатар и РДГ – Русе; 

23.8. да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в т. 

7.4. от настоящия договор; 

23.9. да добие максимално количество едра строителна дървесина по асортименти, 

съгласно посочените в БДС. В случаите, когато същият добива асортименти извън посочените 

в БДС, отнасянето на тези асортименти към съответната категория дървесина в протокола за 

кубиране се извършва само въз основа на диаметъра на тънкия край и качеството на 

дървесината, съгласно БДС. Въз основа на количествата заплатена дървесина от 

предавателно-приемателния протокол по чл. 7.5. от договора и фактурата към него, 

КУПУВАЧЪТ издава превозен билет;  

23.10. да не използва подизпълнители, за които не е уведомил ПРОДАВАЧА /при 

положение, че КУПУВАЧЪТ е предвидил в офертата си участие на подизпълнители/. В 

списък, който е Приложение № 3 към настоящия договор, са посочени  подизпълнителите, 

вида и обема на дейностите, които извършват;                                                                                                                                                                                       
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23.11. да уведоми писмено ПРОДАВАЧА за настъпилите промени относно трудовите 

правоотношения с необходимия лесовъдски персонал; 

23.12. да започне сечта в 14-дневен срок от датата на издаване на съответното 

позволително; 

23.13. да спре възобновителната сеч  през периода от 1 април до 1 септември в 

насаждения с издънково възобновяване; 

23.14. едновременно със спирането на сечта в случаите по т. 23.13., да извози добитата 

дървесина от сечището и да го почисти; 

23.15. в случаите , когато даден подотдел от обекта граничи със селскостопанска земя , 

да осъществява добива и извозването на дървесината по начин, който не уврежда посевите; 

23.16. да осъществява извозването и транспортирането на дървесината по начин, който 

не уврежда горските  и полските пътища. При повреждането им е длъжен да ги възстанови; 

23.17. да спазва изискванията на действащата нормативна уредба за условията и реда за 

извършване на противопожарни мероприятия в горски територии и опазване на горите от 

пожари; 

23.18. при изпълнение на договора да спазва изискванията за извършване на добив и 

извоз на дървесина , предвидени в Закона за горите и другите нормативни актове , свързани с 

тези дейности. Всяко неизпълнение на изискванията за сеч и извоз на дървесина , съгласно 

посочените актове в предходното изречение , и всяко действие или бездействие съгласно 

същите актове , което осъществява съставите на предвидените в тях административни 

нарушения, се считат и за нарушение на задълженията по настоящия договор /независимо 

дали за същите деяния е потърсена административно-наказателна отговорност/; 

23.19. да използва за извършване на добива и извоза на дървесина по договора само 

регистрирана и технически изправна горска техника;  

23.20. да добие цялото реално количество дървесина от обекта , предмет на договора – 

по-голямо или по-малко от прогнозното количество дървесина по договора, при условията на 

договора; 

23.21. да постави информационни табели в подотделите, в които извършва добив на 

дървесина. 

24. Плащанията по настоящия договор от страна на КУПУВАЧА стават на основание 

изготвения от страните двустранен предавателно-приемателен протокол за измерване и 

приемане на добитата дървесина и фактура, издадена от Община Алфатар. 

25. КУПУВАЧЪТ няма право да предоставя на трети лица правото на ползване върху 

дървесината от обекта. 

26. КУПУВАЧЪТ се задължава  да представя предоставените му документи съгласно 

Закона за горите и действащите подзаконови нормативни актове на съответните длъжностни 

лица от Община Алфатар и РДГ - Русе за проверка и контрол. 

27. КУПУВАЧЪТ се задължава да ползва предоставените му от ПРОДАВАЧЪТ 

отчетни документи по предходната точка, единствено и само за насажденията от обекта, 

предмет на настоящия договор. 

28. Задължение на КУПУВАЧА да добие в срок до 30.10.2015 г. 100 куб. м 

пространствени дърва за огрев от акация  и продаде  от временен склад на цена 35:00лева с 

включен ДДС (Решения № 404  от 25.11.2014 г. взети по Протокол № 49/2014г.на Общински съвет 

гр.Алфатар ) на . училища, детски градини, религиозни организации и физически лица от 

населени места в Община Алфатар по списък с количества - Приложение № 2, което е 

неразделна част от настоящия договор. Количеството дърва за огрев, съгласно Приложение № 

2 се приспада при фактуриране на добитите количества дървесина, установени в 

предавателно-приемателните протоколи.. 
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29. КУПУВАЧЪТ отстранява за своя сметка допуснатите повреди на пътната мрежа и 

съоръжения в горските територии и заплаща повредения подраст, както и повредените 

посеви, угар и др.  в земеделски земи при осъществяване на ползването в обекта. 

30. При извършване на мероприятията по сечта, разкройването, извоза и 

транспортирането на дървесина до и от временен склад, КУПУВАЧЪТ е длъжен да спазва 

изискванията по охрана и безопасност на труда. 

31. Когато в документацията на КУПУВАЧА е предвидено участие на подизпълнители, 

в договора се посочват условията, при които ще се осъществи изпълнението, както и редът за 

промяна на подизпълнителя. Преди да започне изпълнението на договора, КУПУВАЧЪТ 

представя доказателства, че подизпълнителите отговарят на изискванията на Раздел V и 

Раздел VІ от Условията за провеждане на търга. 

 

 

V. СЪОБЩЕНИЯ 

32. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще 

се извършат в писмена форма. Адресите за кореспонденция на страните по договора са 

посочените адреси на седалището и управлението им. 

33. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата 

е длъжна в седемдневен срок да информират ответната страна.  

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

34. Настоящия договор може да бъде прекратен незабавно и едностранно от страна на 

ПРОДАВАЧА, с писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и 

неустойки за нанесени вреди: 

34.1. по време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в 

обстоятелствата, поради която купувачът или подизпълнителят вече не отговаря на някое от 

изискванията на ПРОДАВАЧА, включително и когато са станали налице обстоятелства по т.7 

от Раздел V от Условията за провеждане на търга;  

34.2. след констатирано нарушение на Закона за горите и поднормативните актове 

относно ползването на дървесина в обекта или констатирано неизпълнение на технологичния 

план от страна на КУПУВАЧА; 

34.3. след констатиране на нарушение на разпоредбите на чл. 36, ал. 1 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 продукти; 

34.4. по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането 

на дейността изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание; 

34.5. са установени от възложителя в процеса на изпълнение на договора неотстраними 

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

извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнител; 

34.6. когато дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на 

изискванията заложени в Раздел V и Раздел VI от Условията за провеждане на търга; 

34.7. при отказ от страна на КУПУВАЧА да получи позволителните за сеч в срока, 

определен в т. 3 от настоящия договор; 

34.8. при отказ от страна на КУПУВАЧА да заплати някоя от фактурите в срока, 

определен в т. 7.4.  от настоящия договор; 

34.9. в случаите на неизпълнение от страна на КУПУВАЧА на задълженията си, 

посочени в т. 23 – т. 31 от настоящия договор. 

35. Договорът се прекратява: 

35.1. с изтичане на срока на договора;  

35.2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

36. В случаите посочени в т. 34 от настоящия договор, внесената от КУПУВАЧА  

гаранция за изпълнение не се връща. 
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37. Страните по договора не отговарят за неизпълнението на задълженията си по 

настоящия договор, ако то се дължи на непредвидени обстоятелства. При настъпване на 

форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени в договора, 

съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от 

настъпване на събитието и да приложи доказателства. 

38. Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по 

договора, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на т. 37, неустойка не се дължи. 

39. Когато в процеса на изпълнение на договора продавачът констатира отклонения на 

изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за 

извършване на дейността, които КУПУВАЧЪТ може да отстрани, ПРОДАВАЧЪТ може: 

39.1. да поиска от КУПУВАЧА за негова сметка да осъществи изпълнението на 

заложените в договора технологични и качествени показатели, и/или 

39.2. да прекрати договора и да продаде на КУПУВАЧА само реално добитата 

дървесина. 

40. Гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява в случаите на прекратяване 

по т. 34 и т. 39.2. 

41. В случаите по т. 34 и т. 39.2 ПРОДАВАЧЪТ не дължи на КУПУВАЧА обезщетения 

за пропуснати ползи и неустойки за вреди; 

42. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, ПРОДАВАЧЪТ възстановява на 

КУПУВАЧА  внесените по договора суми, без да дължи плащане на обезщетение за 

пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди.  

43. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и е започнала сеч, договора се прекратява с едностранно писмено 

волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като КУПУВАЧЪТ заплаща стойността само на 

действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по договора се възстановяват. 

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

нанесени вреди. 

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

на договорните задължения в срок 5  /пет/ работни дни след окончателно съставяне на 

констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, като при неспазване на 

посочения срок ПРОДАВАЧЪТ дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден 

просрочие. 

 

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

45. При забава от страна на КУПУВАЧА при заплащане на договорената в настоящия 

договор цена, той дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от сумата, дължима по 

т. 7.4. от договора, ведно със законната лихва от дължимата цена до края на издължаването й. 

46. В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и 

КУПУВАЧЪТ не е усвоил изцяло обекта, същият дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер 

на 20 % (двадесет процента) от сумата, посочена в т. 6 от настоящия договор. В този случай 

сумата е изискуема. 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

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

48. Настоящия договор може да бъде изменян в случаите и по реда, посочени в Закона за 

горите и подзаконовите нормативни актове, при наличието на взаимно съгласие между 

страните, изразено в писмена форма. 

49. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

50. Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на 

настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в 
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писмено споразумение, когато това се окаже невъзможно, всички съдебни спорове да се 

разрешават от компетентният съд. 

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

страните. 

                                                                                                                                                                                                                
 

ПРОДАВАЧ:        КУПУВАЧ:.  

 

КМЕТ:____________       Управител:________________ 

 /Йорданка Узунска/        /.............................../ 

Гл. Специалист „ФСД” : ____________  

                                        /В.Инджова / 

 

Съгласували     1. …………………… 

                            /Златко Куртев  – юрист/ 

 

              2. …………………….. 

                                /П.Друмева – Директор Д»ОА» -Община Алфатар/ 
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Приложение № 1 

 

 

Обща цена и разпределението по насаждения (подотдели), категории 

дървесина, асортименти и дървесни видове за прогнозни количества дървесина: 

 

Общата цена е в размер на ________ лв. (                                                                                                                                   

лева) без ДДС 

 

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

ЙОРДАНКА УЗУНСКА  

Кмет на Община Алфатар                                                                                                                                          

 

                   

 

 

                                                    Приложение № 2 

                           СПИСЪК 

 

                                          на училища, детски градини, религиозни организации и физически лица 

                                          с количества дърва за огрев за получаване  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Приложение № 3 

 

      СПИСЪК НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ 

 


