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І.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА И ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА - ПРЕДМЕТ НА 

ТЪРГА, СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СПЕЦИФИКАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛАНОВЕ 

И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ОПИСВАЩИ ОБЕКТА 
 

1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА  

Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, общинска собственост, с 

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

Обект № 1 – 2018 
 

№ на 

обекта 

   

отдел 

подотдел 
Имот № 

землище 

площ 

ха 

АОС №/дата 

на издаване категория 

дървесина 

дървесен 

вид 

прогнозно 

количество  

дървесина 

пл.м³ 

цена 

за 1 м³ 

без ДДС 

стойност лв 

без ДДС 

 

Обект 

 № 1-

2018 

180-и 00415.186.6 Алфатар № 554/ 

13.06.2018 
едра  0 60,00 0 

1,5 средна  цер 9 48,00 432,00 

  

  

средна габър 3 48,00 144,00 

средна клен 3 48,00 144,00 

дребна  габър 1 48,00 48,00 

дърва цер 23 48,00 1104,00 

дърва габър 16 48,00 768,00 

дърва  клен 9 48,00 432,00 

Общо за 180-и 64   3072,00 

187-ш 

00415.161.54 

Алфатар 

№ 555/ 

13.06.2018 
едра /18-

29см/ акация 2 60,00 120,00 

0,5 средна  акация 16 45,00 720,00 

  

  

дребна акация 3 45,00 135,00 

дърва  акация 40 45,00 1800,00 

Общо за 187-ш 61   2775,00 

191-о 

00415.159.131 

Алфатар 

№ 556/ 

13.06.2018 
едра /18-

29см акация 5 60,00 300,00 

1,1 средна  акация 33 45,00 1485,00 

  

  

дребна акация 5 45,00 225,00 

дърва  акация 75 45,00 3375,00 

Общо за 191-о 118   5385,00 

404-о 

78063.30.144 

Цар Асен 

№ 201/ 

13.06.2018 
едра /18-

29см цер 17 58,00 986,00 

1.3 средна цер 9 48,00 432,00 

  

  

средна  акация 8 45,00 360,00 

дребна акация 2 45,00 90,00 

дърва  цер 53 48,00 2544,00 

дърва акация 14 45,00 630,00 

дърва габър 7 48,00 336,00 

Общо за  404-о 110   5378,00 

212-л 

10210.301.321 

Васил 

Левски 

№ 73/ 

13.06.2018 
Едра /над 

29см/ цер 1 65,00 65,00 

1.6 

едра /18-

29см цер 13 58,00 754,00 

  

  

средна  цер 8 48,00 384,00 

дребна цер 0 48,00 0 

дърва  цер 65 48,00 3120,00 

Общо за 409-г 87   4323,00 

Общо за обект № 1-2018 440,00 пл. м3. 20993,00 

 Гаранция (депозит) за участие в търга 1000,00лв   

 Стъпка за наддаване в търга 628,00лв   
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Посочените количества дървесина по отдели и подотдели в обект № 1-2018 са прогнозни. 

При разлика 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, отразено в констативен протокол за приемане на 

изпълнението за целия обект. Начинът на плащане на достигнатата тръжна цена, според реално 

добитите количества се определя с договора, който се сключва със спечелилия търга участник. 

Крайните цени по асортименти по БДС по договора ще се изчисляват на база достигната 

обща стойност на обекта. 

Насажденията, включени в обекта на търга се предават на купувача-ползвател от 

упълномощен представител на Община Алфатар: лицензиран лесовъд, след сключване на договор 

за продажба на стояща дървесина на корен. Предаването се удостоверява с подписването на 

предавателно-приемателен протокол, издаване на позволително за сеч и разрешение за достъп до 

горските територии, попадащи в обекта. Протоколът и позволителното за сеч се подписват и от 

представител на търговеца-лицензиран лесовъд. 

При сключване на договор със спечелилия търга кандидата, заедно с позволителното за сеч 

ще му бъдат предоставени технологични планове за добив на дървесина за всеки отдел и подотдел 

– включен в обекта на търга (по образец по чл.23, ал.6 от НСГ). 

С предаването на насажденията по т.1, върху купувача преминава и отговорността по 

осъществяване на противопожарна охрана и охрана срещу незаконна сеч в насажденията от 

обекта, и кражба на отсечена дървесина. 

Сечта започва до 14 дни след предаване на насажденията. Купувачът отсича предварително 

маркираната дървесина, в съответствие с технологичния план, след което я извозва до временен 

склад на насаждението. Купувачът е задължен да води необходимата документация, съгласно 

изискванията на Закона за горите и  Наредба 8 за сечите в горите. 

Устройването (строителството) на технологични пътища за извоз на дървесина от сечищата 

до временните складове се извършва от купувача-ползвател по одобрения технологичен план и е 

за негова сметка 

  За приключване на дейността в определен отдел, подотдел купувачът уведомява община 

Алфатар по ред, определен в договора, с цел измерване и кубиране на дървесината, изготвяне на 

предавателно-приемателен протокол за реално добитото количество дървесина от съответния 

асортимент и издаване на превозен билет.  

Дървесината се измерва и  маркира с контролна горска марка по начин, определен с 

Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.  Измерването и 

кубирането се извършва от лицензиран лесовъд, с който община Алфатар има сключен договор, в 

присъствието на представител на купувача. За резултатите от измерването и кубирането на 

дървесина се съставя протокол, който се подписва от кмета на общината и лесовъда на общината, 

и от представител на  купувача-ползвател.  
 

2.СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Срокът за изпълнение на дейностите предвидени по настоящата процедура за продажба на 

стояща дървесина на корен е до окончателното освидетелстване на всички сечища /подотдели/ от 

обекта, но не по-късно от 31.10.2019 г. 
 

3.ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА  

Търг с явно наддаване на основание, чл.112, ал.1, т. 1 и чл.114, ал.1 от Закона за горите, 

чл.49, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2, и ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл.5, ал.1, т.1 и ал.3  от същата наредба и 

Решение №341 по Протокол № 38/29.06.2018 год. на Общински съвет – Алфатар. Това е повторен 

търг за продажба на стояща дървесина на корен, на основание чл.64, ал.2 от Наредба за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с издадена 

заповед  № РД-176/11.03.2019 г. на кмета на общината за прекратяване на търга, поради не внесена 

продажна цена от спечелилия търга и от втория участник, поканен да сключи договор по 

потвърдената от него тръжна цена. Заповедта не е обжалвана и е влязла в сила на 25.03.2019 г.  
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4.ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

 4.1.Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 15.04.2019 г. от 14,00 часа в 

заседателната зала на Общински съвет Алфатар, находяща се в гр.Алфатар, ул.”Йордан  Петров” 

№ 6, ет.3. 

4.2.Присъствието на търга на кандидатите или на упълномощени от тях представители с 

нотариално заверено пълномощно, е задължително. 

4.3.Търгът не се провежда и се отлага за датата на повторния търг, когато за участие в търга 

е регистриран само един кандидат. 

4.4.Когато на търга се яви само един от двама и повече регистрирани кандидати, търгът се 

отлага за датата на повторния търг. 

4.5.Повторен търг, при необходимост ще се проведе на 22.04.2018 г. от  10,00 ч. при същите 

условия. 

4.6.Ако на повторен търг се яви само един кандидат за обекта, той се обявява за спечелил 

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

5.НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ 

Началната тръжна цена за обект № 1-2018, включващ подотдел: 180-и /00415.186.6/ в 

землището на гр.Алфатар, подотдел: 187-ш /00415.161.54 в землището на гр.Алфатар, подотдел 

191-о /00415.159.131/ в землището на гр.Алфатар, подотдел: 404-о /78063.30.144/ в землището на 

с.Цар Асен, подотдели: 212-л /10210.301.321/ в землището на с.Васил Левски, Община Алфатар е 

в размер на 20 933.00 (двадесет хиляди деветстотин тридесет и три) лева без ДДС. 

Стъпката за наддаване е в размер на 628,00 (шестстотин двадесет и осем) лева без ДДС. 

  

16.ОГЛЕД НА ОБЕКТА НА ТЪРГА 

 Оглед на обект № 1- 2018 може да се извършва всеки работен ден, от 9,00 до 16,00 часа до 

деня, предхождащ търга, след подаване на заявка в общината, най-малко един ден преди огледа и 

представяне на документ за закупена тръжна документация. 
 

7.ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Тръжни документи на стойност 100,00 (сто) лева могат да се закупят от касата на Община 

Алфатар в работното й време: 8,00-12,00 часа; 13,00-17,00 часа, до 15,00 часа на работния ден, 

предхождащ търга. 

Тръжни документи за повторен търг могат да се закупят до 15,00 часа на работния ден, 

предхождащ повторния търг. 
 

8. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА 

Гаранция (депозит) за участие в търга в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, трябва да бъде  

внесен до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга по банковата сметка на община Алфатар: 

BG68FINV91503316653651, в Първа инвестиционна банка-офис Дулово. 

Условията и сроковете за освобождаване на гаранцията са описани в т.VІ Разяснения към 

процедурата. 
 

9.ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ № 1-2018 

Достигнатата цена за продажба на прогнозно количество дървесина в обект №1-2018г. 

след проведен търг се заплаща авансово с превод по банковата сметка на общината, преди 

подписване на договор!  

Заплащането се извършва по условия и по ред, определени със заповедта на кмета на 

общината за обявяване класирането в търга и за определяне на купувача, след влизане в сила на 

заповедта. 

За внесената сума на купувача се издава фактура за авансово плащане по договор за 

продажба на стояща дървесина на корен.  

След приключване на всички предвидени дейности по договора и подписване на 

окончателен приемателно-предавателен протокол, в който са отразени всички реално добити 

количества дървесина по категории, на база на издадените превозни билети, Община Алфатар 

издава дебитно известие за първоначално издадената фактура и издава нова фактура, в която са 

отразени: 
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- действителното количество дървесина по категории, съгласно протоколите за измерване; 

- достигнатата единична цена на всяка категория дървесина, определена пропорционално на 

съотношението между достигнатата и началната цена на обекта; 

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

достигнатата единична цена. 
 

Срокът за окончателното плащане на цената, определено като разлика между цена на 

прогнозното количество дървесина и реално добитата от обекта дървесина, в повече, се заплаща в 

срок до 10 дни, след крайния срок на извоз. 

   

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ 
 

1.В търга могат да участват търговци – юридически лица и еднолични търговци, 

регистрирани в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение 

за регистрация за съответната дейност –„планиране и организация на добива на дървесина” 

(съгласно чл.52, 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 горски продукти). 
 

2.В търга не може да участва кандидат, който е: 

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

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

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

в) в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с Кмета на общината; 

д) сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;  

е) лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) има парични задължения към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен държавен орган. 
 

3.Изискванията по т.2 с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се отнасят за управителите 

или за лицата, които представляват кандидата, съгласно Търговския закон или законодателството 

на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, където кандидатът е регистриран. 
 

4.Когато кандидатът в търга е чуждестранно юридическо лице, документите по т.1-3, които 

са на чужд език, се представят с официално заверен превод. 

 

ІІІ.ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ 

КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА 
 

1.Заявление за участие в търга - образец № 1 към тръжната документация 
 

Съгласно чл. 58, 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 горски продукти, кандидатът  трябва да декларира, че не е:  

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

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

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

в) в производство по ликвидация; 

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Кмета на общината; 

д) сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;  

е) лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган и към към община Алфатар, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган. 
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За допускане до участие в търга кандидатът трябва да подаде към заявлението си за 

участие в търга следните декларации: 
 

 1.1. Декларация за запознаване с тръжната документация и за извършен оглед на 

обекта на търга – приложение № 1 към заявлението на кандидата по т.1. 

 Представя се в оригинал с подпис на управителя или представляващия ЕТ или ЮЛ и печат 

на фирмата.  
  

 1.2. Декларация от кандидата по чл. 58, ал.1, т.3, б.”а” и „е” 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 -  приложение № 2 

към заявлението на кандидата по т.1. 

 Представя се в оригинал с подпис на управителя или представляващия ЕТ или ЮЛ и печат 

на фирмата.  

 1.3. Декларация от кандидата по чл. 58, ал.1, т.3, б.”б”, „в” и „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 - 

приложение № 3 към заявлението на кандидата по т.1. 

 Представя се в оригинал с подпис на управителя или представляващия ЕТ или ЮЛ и печат 

на фирмата.  

 1.4.Декларация от кандидата по чл. 58, ал.1, т.3, б.”г” и „д” 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 - приложение № 4 

към заявлението на кандидата по т.1. 

 Представя се в оригинал с подпис на управителя или представляващия ЕТ или ЮЛ и печат 

на фирмата.  

 1.5. Декларация от управителите или лицата, които представляват кандидата 

(съгласно Търговския закон) по чл. 58, ал.1, т.3, б.”а” и „е” 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 - приложение № 5 

към заявлението на кандидата по т.1. 

 Представя се в оригинал с подпис на управителя или представляващия ЕТ или ЮЛ. 
 

  Други документи, които се прилагат към заявлението на кандидата по т.1: 
 

 1.6. Административни сведения за кандидата - приложение № 6 . 

Представя се в оригинал с подпис на управителя или представляващия ЕТ или ЮЛ и печат 

на фирмата.  

 1.7. Декларация за собствено и/или и наето оборудване, техника и механизация за 

изпълнение на дейностите в горски територии - приложение № 7 . 

1.8. Копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

съответната дейност или номер на удостоверение за регистрация на кандидат – юридическо 

лице или едноличен търговец в публичния регистър по чл.241 от ЗГ. 

Копието трябва да бъде със заверка „Вярно с оригинала”, подпис на управителя или 

представляващия ЕТ или ЮЛ и печат на фирмата. 

1.9.Документ за внесена гаранция (депозит) за участие в търга – оригинал. 

1.10.Проект на договор – подписан от кандидата. 

1.11.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

търговеца за участие в търга -  копие.  

Копието трябва да бъде със заверка „Вярно с оригинала”, подпис на управителя или 

представляващия ЕТ или ЮЛ и печат на фирмата. 

Пълномощното в оригинал се представя за справка на тръжната комисия по време на търга. 

Документ за самоличност на лицето, което ще участва в търга се представя в деня на търга 

за извършване на справка от комисията. 
 

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

кандидата или от упълномощен от него представител в деловодството на общината: 

гр.Алфатар, ул.Йордан Петров № 6 до 17,00 часа на деня, предхождащ търга.  
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Върху плика кандидатът посочва търговското си наименование, адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност ел.поща.  

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

на получаването им, за което на приносителя се издава документ – входящ номер. Заявленията се 

отразяват и в регистър на подадените заявления за участие в тръжната процедура. 

Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на кандидатите документи, които са 

представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или 

скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния регистър, който се изготвя във връзка 

с процедурата. 

Не се приемат документи след обявения краен срок! 
 

Забележка: 

Когато кандидатът за участие в търга представя копия на документи, изискващи се по 

тръжната процедура трябва да изпише върху тях текст: „Вярно с оригинала”, да подпише и 

подпечата документа и да представи, при поискване от комисията, оригиналите за сравнение. 

Декларациите се подават в един оригинален екземпляр. 

В случаите на упълномощаване на друго лице за участие в търга, се представя на комисията 

нотариално завереното пълномощно – в оригинал, заедно с документ за самоличност на 

упълномощеното лице.  

При изготвяне на документите за участие в търга всеки кандидат трябва да се придържа 

точно към обявените в настоящата тръжна документация условия. 

До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки кандидат може 

да ги оттегли, промени или допълни! 

 

ІV. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ ОТ 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 

 1.Когато кандидатът или упълномощен от него представител не присъстват в деня и часа на 

търга. 

 2.Липсват изискуеми документи по т.ІІІ. от документацията. 

 3. Някои от документите по т.ІІІ не са оформени, съгласно изискванията. 

 4.Когато за кандидата са налице обстоятелствата по чл.58, ал.1, т.3 от наредба за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска 

собственост (описани в  т.1.4. в документацията). 

 5. Когато за управителите или за лицата, които представляват кандидата, съгласно 

Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга 

държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където 

кандидатът е регистриран са налице обстоятелствата по чл.58, ал.1, т.3 от наредба за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска 

собственост с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" (описани в  т.ІІІ, 1.5. в документацията). 

 

V.ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

1. Изискване за минималното оборудване, техника и механизация за изпълнение на 

дейностите – дърводобив, товарене и извозване на дървесината 

Поради спецификата на дейността, свързана с извършване на дейностите в горските 

територии се изисква кандидатите да разполагат с минималното оборудване, техника и 

механизация, собствено или наето, както следва 

- Товарни автомобили или трактори за извозване на дървесината, снабдени с GPS – 2 бр. 

- Специализирана техника за товарене – 1 бр. 

- Бензиномоторен трион (БМТ) – 3 бр. 

За спазване на тези изисквания, кандидатите подават декларация, посочена в т.ІІІ, т.1.7.  

При сключване на договор се изисква представяне на копия от документите за регистрация 

на посочените в декларацията собствени или наети автомобили/трактори; специализирана техника 

за товарене и бензиномоторни триони.  

 Ако горепосоченото  оборудване, техника и механизация са наети – при сключване на 

договор се представя копие на договора, с който се ползват под  наем.  

Машините следва да са регистрирани в зависимост от вида им съгласно българското  

законодателство и да са технически изправни (по  Закона за регистрация и контрол на 
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земеделската и горската техника и подзаконовите актове по неговото прилагане), включително и 

моторните триони.  

2.Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 230, ал.3 от Закона за горите, 

съгласно които дейностите в горските територии, осъществявани с механизирани средства, се 

извършват само от лица, които притежават документ за правоспособност, издаден от съответния 

компетентен орган (да имат сключени договори с правоспособни лица). 
  

3.В срок от 3 дни от влизането в сила на заповедта на кмета на общината за класиране на 

участниците в търга, при сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен със 

спечелилия търга кандидат и преди започване на дейността в съответния обект той трябва да 

представи в Община Алфатар документ за внесена гаранция за изпълнение на договора. 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от достигнатата продажна 

цена за обекта и се определя в заповедта на кмета на общината за определяне на класирането на 

участниците и обявяване на спечелилия търга кандидат. 

Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде внесена по банковата сметка на 

общината: BG68FINV91503316653651, в Първа инвестиционна банка-офис Дулово. 
 

Гаранцията може да бъде предоставена във вид на учредена банкова гаранция в полза на 

Община Алфатар, безусловна и неотменяема, със срок не по-кратък от един месец след крайната 

дата на изпълнение на дейността и изрично волеизявление от страна на купувача, че банковата 

гаранция се освобождава след писмено известие от продавача – Община Алфатар. 
  

  4.При сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен със 

спечелилия кандидат и преди започване на дейността в съответния обект той трябва да 

представи в общината следните документи: 

4.1. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват 

съответния кандидат, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на 

Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, където кандидатът е регистриран;  

 4.2. 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. За задължения към община Алфатар се извършва служебна проверка за наличие 

на парични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

4.3. Декларация по образец, по реда на чл.52, ал.6 от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, 

и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, че като купувач на стояща дървесина 

на корен в качеството му на оператор по смисъла на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския 

парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, 

които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 

ноември 2010 г.), ще  спазва изискванията на регламента. 

4.4. Документ от Агенция по вписванията, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност и 

не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация. 

4.5. Информационни табели по образец за всички отдели и подотдели, в които ще се 

извършва добив на дървесина и да ги поддържа в добро състояние до приключване на дейността.  

 

VІ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА 

1. След изтичането на срока за подаване на заявления за участие в търга, кметът на 

общината назначава със заповед комисия, която да проведе търга и определя срок за приключване 

на нейната работа – до три работни дни.  

 2. Комисията се състои най-малко от петима членове, един от които задължително е 

правоспособен юрист. 

3. В заповедта за определяне състава на комисията по т.1 се посочват и резервни членове – 

служители в Община Алфатар. 

4. След получаване на списъка с кандидатите, членовете на комисията подават декларация, 

че: 

4.1. нямат материален интерес от продажба на дървесината на някой от кандидатите, 

подали документи за участие; 
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4.2. не са "свързани лица" по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския 

закон с кандидат в търга или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните 

управителни или контролни органи; 

4.3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в 

комисията. 

5. При несъответствие с необходимите за деклариране обстоятелства по т.4 или в случай, че 

на следващ етап от процедурата настъпи промяна в декларираните обстоятелства, съответният 

член на комисията е длъжен да направи писмен отвод до възложителя, като в работата на 

комисията се включва някой от резервните членове. 

6. Комисията започва работа след получаване представените от кандидатите документи.  

7. 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. 

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

проверява дали са оформени съгласно изискванията на тръжната документация. 

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

10. Комисията отстранява от участие в търга кандидат: 

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

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

   10.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска 

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

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

всеки от кандидатите пореден номер за участие. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Преди третото обявяване на последната предложена от кандидата цена, председателят 

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

приключване на наддаването със звуков сигнал. 

15. Печели този от кандидатите, който единствен е потвърдил последната достигната на 

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

достигнатата цена и закрива търга за съответния обект. Когато потвърдилите достигнатата цена са 

повече от един, спечелилият кандидат и класираният на второ място се определят чрез жребий.  

16. 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 чрез жребий. 

17. Когато в явния търг участва повече от един кандидат, но само един от тях е потвърдил 

началната цена, той се обявява за спечелил търга. Когато повече от един кандидати са потвърдили 

началната цена, спечелилият кандидат и класираният на второ място се определят чрез жребий. Не 

се възстановява гаранцията за участие на допуснати до участие кандидати, които не са 

потвърдили началната цена! 

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

започване на наддаването присъства само един, присъстващият кандидат се обявява за спечелил 

търга при цена, не по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта, след 

потвърждаването й. 

19. 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. 

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

21. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. Когато 

член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено 

излага мотивите си. 
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22. 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 документацията на кандидата. 

23. Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на 

кандидатите, в срок от три работни дни. Протоколът се предава за утвърждаване на кмета на 

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

24. Търгът с явно наддаване завършва с издаване на заповед от кмета на общината, за: 

     - класиране на кандидатите и определяне на купувач, или 

     - прекратяване на търга. 

25. 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 на община 

Алфатар. 

25.1.В заповедта може да се включи разпореждане за предварително изпълнение при 

условията и по реда на АПК. 

26.За резултатите от класирането всички участници се уведомяват писмено. 

27.Кметът на общината издава мотивирана заповед за прекратяване на търга, когато: 

   27.1.не е подадено нито едно заявление за участие; 

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

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

   27.4.отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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

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

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

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

28.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. 

29. 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. 

30. Освобождаване на гаранциите за участие: 

   30.1. на отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо и 

второ място, в срок от 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта за 

определяне на спечелилия търга участник; 

  30.2. на класираните на първо и второ място, в срок от 5 (пет) работни дни, след 

сключване на договора.  

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

срок до 5 (пет) работни дни след влизане в сила на заповедта за прекратяване. 

32.Община Алфатар задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата: 

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

съдебно решение; 

   32.2. 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 се предлага на 

класирания на второ място да сключи договор. Ако и той откаже се задържа и неговият депозит и 

кметът издава заповед за прекратяване на процедурата. 

За всички неуредени с настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите 

на действащото законодателство на Република България. 
 

Съгласувал: 

адв.Пейчо Йовев 

Юрист на общината 
 

Изготвил:                                                                              

Красимира Колева-Славова   

Директор на Дирекция СА    
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Образец 1  
 

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

корен, в обект № 1-2018  на община Алфатар 
 

 

 Долуподписаният (та) ……………………………………………………………………… 
 

Представляващ (а) ………………………………………………………………………………. 
 

регистриран/о във Ф. Д. No ………/…………г. на Окръжен съд гр…………………………………… 
 

Със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………… 

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

с ЕИК/Булстат………………………,  
 

телефон за контакт:………………………………, е-mail: …………………………………… 
  

Притежаващ удостоверение с № ……….................................../за ЮЛ и ЕТ/ за вписване в публичния 

регистър по чл.241 от ЗГ за съответната дейност, или прилагащ копие от договор с лице, вписано в 

публичния регистър ………………………………………………………………… 
 

ЗАЯВЯВЯМ: 
 

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

стояща дървесина на корен от гори – собственост на Община Алфатар, който ще се проведе на 

……………..2019 г., съгласно заповед № РД-.…………….2019 г. на кмета на община Алфатар за 

обект  …..……., за прогнозно количество дървесина ………пл.м3 

 

 Във връзка с това прилагам следните документи: 

 1.Декларация за запознаване с тръжната документация и за извършен оглед на обекта на търга. 

2.Декларация от кандидата по чл. 58, ал.1, т.3, б.”а” и „е” 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.Декларация от кандидата по чл. 58, ал.1, т.3, б.”б”, „в” и „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. 

4.Декларация от кандидата по чл. 58, ал.1, т.3, б.”г” и „д” 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. 

5.Декларация от управителите или лицата, които представляват кандидата по чл. 58, ал.1, т.3, 

б.”а” и „е” 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.  

6.Административни сведения за кандидата. 

7.Декларация за собствено и/или и наето оборудване, техника и механизация за изпълнение на 

дейности в горски територии.  

 8.Копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл.241 от ЗГ. 

9.Документ за внесена гаранция (депозит) за участие в търга. 

10.Проект на договор – подписан от кандидата. 

11.Копие на нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

търговеца (в случаите на упълномощаване). 
 

Забележка: Документите се представят в оригинал, с изключение на копията по т.8 и т.12. Копията 

се заверяват от кандидата с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на ЮЛ, ЕТ. 

 

Дата: ………….     Управител /представляващ кандидата/: 

Гр…………………………      ……………………………………… 

          (Име, фамилия, подпис и печат) 
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Приложение № 1 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНАТЦИЯ И  

ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД НА ОБЕКТА НА ТЪРГА 

 
 

 

Долуподписаният (та) ……………………………………………………………………… 
 

Представляващ (а) ………………………………………………………………………………. 
 

Със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………… 

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

с ЕИК/Булстат……………………… 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
 1.Запознат съм с условията за провеждане на публичния търг за продажба на стояща 

дървесина на корен в обект № 1-2018 г. и с всички документи, включени в тръжната 

документация. 

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

търг и да спазвам всички технически норми и стандарти, произтичащи от дейността. 

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

констатирах, че фактическото състояние на обекта не се различава от описаното в 

тръжната документация и нямам претенции към организаторите на публичния търг за 

предоставяне на необективна информация. 

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

потвърждаване на цената на търга до срока на валидност на направеното от мен 

предложение – до 60 (шестдесет) дни от датата на търга. 

 5.Запознат съм, че ако спечеля търга и не подпиша договор по моя вина, включително 

ако не предоставя някой от изискуемите документи, в съответствие с тръжната 

документация или допълнителни документи, поискани от тръжната комисия, гаранцията за 

участие в търга остава в полза на Община Алфатар. 

 6.Запознат съм, че ако спечеля търга придобивам  качество на оператор по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. 

за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и 

изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 г.). 

 

 

 

 

дата:………………       Декларатор………………….. 

гр…………………        ………………………. 

           (фамилия, подпис и печат) 
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Приложение № 2 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
за обстоятелствата по чл.58, ал.1, т.3, букви „а” и „е” 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 ……………………………………………………………………. 
     /трите имена/ 

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

 

от МВР гр…………………….., с адрес …………………………………………………………, 

 

в качеството си на  …………………….. на ………………………………………..….(фирма), 

 

регистриран/о по ф.д. № …………………….. на Окръжен съд …………………………….. 

 

с ЕИК по Булстат № …………………, със седалище и адрес на управление ………………. 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
 1…………………………………………………………………. (наименование на търговеца – 

ЕТ, ЮЛ) не е осъден/о 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 НК; 

 1.2.престъпление против стопанството и против финансовата, данъчната и осигурителната 

система по 219 – 260 от НК; 

 1.3.за подкуп по чл. 301 – 307 от НК; 

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

 

2. ………………………………………………………………. (наименование на търговеца – ЕТ, 

ЮЛ)  не е лишен/о от правото да упражнява търговска дейност. 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

  
дата:………………       Декларатор………………….. 

гр…………………         (подпис)  
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Приложение № 3 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
за обстоятелствата по чл.58, ал.1, т.3, букви „б”, „в” и „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 ……………………………………………………………………. 
     /трите имена/ 

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

 

от МВР гр…………………….., с адрес …………………………………………………………, 

 

в качеството си на  …………………….. на ………………………………………..….(фирма), 

 

регистриран/о по ф.д. № …………………….. на Окръжен съд …………………………….. 

 

с ЕИК по Булстат № …………………, със седалище и адрес на управление ………………. 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Представляваният/то от мен едноличен търговец/търговско дружество: 

 

1.Не е обявен/о в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност. 

 

2.Не е в производство по ликвидация. 

 

3.Няма парични задължения към държавата и към Община Алфатар, установени с  

влязъл в сила акт на компетентен орган. 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

  
дата:………………       Декларатор………………….. 

гр…………………         (подпис)  
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Приложение № 4 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
за обстоятелствата по чл.58, ал.1, т.3, букви „г” и „д” 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 ……………………………………………………………………. 
     /трите имена/ 

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

 

от МВР гр…………………….., с адрес …………………………………………………………, 

 

в качеството си на  …………………….. на ………………………………………..….(фирма), 

 

регистриран/о по ф.д. № …………………….. на Окръжен съд …………………………….. 

 

с ЕИК по Булстат № …………………, със седалище и адрес на управление ………………. 

 

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

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
1.Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на Закона 

за предотвратяване на корупция и отнемане на незаконно придобито имущество 

(ЗПКОНПИ). 

 

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 68 от  ЗПКОНПИ. 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

  
дата:………………       Декларатор………………….. 

гр…………………         (подпис)  
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Приложение № 5 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
за обстоятелствата по чл.58, ал.1, т.3, букви „а” и „е” 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 

/от управителите или лицата, които представляват кандидата, съгласно ТЗ/ 

 

 

 

 Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………. 
     /трите имена/ 

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

 

от МВР гр…………………….., с адрес …………………………………………………………, 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
 1.Не съм осъден/а 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 НК; 

 1.2.престъпление против стопанството и против финансовата, данъчната и осигурителната 

система по 219 – 260 от НК; 

 1.3.за подкуп по чл. 301 – 307 от НК; 

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

 

2.Не съм лишен/а от правото да упражнявам търговска дейност. 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

  
дата:………………       Декларатор………………….. 

гр…………………         (подпис)  
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Приложение № 6 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

за кандидата 

 

 

 

1.Официално наименование на търговеца 

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

Седалище и адрес на управление: 

гр…/с………………………………..,  пощенски код ………….., област …………………….. 

ул…………………………………………………… №…., жк ………, бл…., вх…., ет…, ап…, 

пощенска кутия №….. 

телефон:………………, ел.поща (e-mail) ……………………………… 

 

ЕИК …………………………………….... 

ИН по ДДС ……………………………… 

 

2.Име, презиме и фамилия и длъжност на лицето, което управлява фирмата 

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

 

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

Банкова сметка …………………………………, б.код………………….., БИН …………... 

 

4.Лице за контакт – име, премие, фамилия и длъжност …………………………………… 

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

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

Адрес: ……………………………………………………………………………………………… 

Телефон: …………………………. 

 

 

 

        Управител/представляващ………………… 

            /подпис и печат/ 

 

 

 



 

         Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1 -2018 на Общ.Алфатар 

                                                                                                                             19/27 

 

 

Приложение № 7 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за собствено и наето оборудване, техника и механизация 

за изпълнение на договора, по т.V, т.1 от тръжната документация 

 

 

 

 

Долуподписаният (та) ……………………………………………………………………… 
 

Представляващ (а) ………………………………………………………………………………. 
 

Със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………… 

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

с ЕИК/Булстат……………………… 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
За извършване на дейностите по добив на стояща дървесина на корен и транспортиране 

разполагам с оборудване, техника и механизация, както следва: 

 

 
№ 

по 

ред 

Вид и описание Количе

ство 

Начин на придобиване /собствена или 

наета по договор 

Документ за 

преминат технически 

преглед и/или 

регистрация 

   Собственост на: Наета по договор № № дата 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 
  

дата:………………       Декларатор………………….. 

гр…………………         (подпис)  
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             Проект! 
 

ДОГОВОР 

№ 

за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1 – 2018 на Община Алфатар 

 

Днес, ……………… г. в гр.Алфатар между: 
 

1.ОБЩИНА АЛФАТАР, ЕИК 000565359, с адрес: гр.Алфатар, ул.Йордан Петров № 6, 

представлявана от Янка Стоянова Господинова – Кмет на Общината и  Крася Райчева Дянова – 

Главен счетоводител, в качеството й на „ПРОДАВАЧ” от една страна  

и  

2……………………………………………………………………………………………..., 

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

…………………………………………………………………., представлявано от ……………………. 

………………………………………………, регистриран с № ………………… в публичния 

регистър по чл.241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение за регистрация за 

съответната дейност (по чл.235 от ЗГ) –„планиране и организация на добива на дървесина”   в 

качеството му на „КУПУВАЧ” от друга страна 
 

На основание чл.20а от Закона за задълженията и договорите, чл.112, ал.1, т.1 и чл.114, ал.1 

от Закона за горите, във връзка с чл.4, ал.3, чл.5, ал.1, т.1, чл.50, т.4, чл. 49, ал.1 т.1 и чл.62, ал.1, 

т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии 

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

в изпълнение на Решение №341 от 29.06.2018 г. по протокол №038/29.06.2018 г. на Общински 

съвет – Алфатар, заповед № РД-……………. на кмета на община Алфатар за определяне на 

купувач  на стояща дървесина на корен от обект № 1-2018 на Община Алфатар, след представен 

протокол от проведен публичен търг, се сключи настоящият договор като страните се споразумяха 

за следното:  
 

 I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1. (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху 

маркираната дървесина от корен в обект № - 2018, а КУПУВАЧЪТ се задължава да добие и извози 

дървесината и да заплати договорената между страните цена. 

(2) Прогнозните количества дървесина, които следва да се добият от обекта по ал.1 са, 

както следва: 

 № на 

обекта 

   

отдел 

подотдел 

землище 

площ 

ха 

АОС №/дата 

на издаване 

категория 

дървесина 

дървесен 

вид 

прогнозно 

количество  

дървесина м³ 

Общо 

прогнозно 

количество  

дървесина по 

отдел/под-

отдел (м³) 

 

Обект 

 № 1-2018 

180-и Алфатар № 554/ 

13.06.2018 
средна  цер 9  

 

 

 

64 

1,5 средна габър 3 

  

  

средна клен 3 

дребна  габър 1 

дърва цер 23 

дърва габър 16 

дърва  клен 9 

187-ш Алфатар № 555/ 

13.06.2018 
едра /18-29см/ акация 2  

 

61 
0,5 средна  акация 16 

  

  

дребна акация 3 

дърва  акация 40 

191-о Алфатар № 556/ 

13.06.2018 
едра /18-29см акация 5  

 

118 
1,1 средна  акация 33 

  

  

дребна акация 5 

 дърва  акация 75 
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404-о Цар Асен № 201/ 

13.06.2018 
едра /18-29см цер 17  

 

 

110 

1.3 средна цер 9 

  

  

средна  акация 8 

дребна акация 2 

дърва  цер 53 

дърва акация 14 

дърва габър 7 

212-л Васил 

Левски 

№ 73/ 

13.06.2018 
Едра /над 

29см/ цер 1 
87 

1.6 едра /18-29см цер 13 

  

  

средна  цер 8 

дребна цер 0 

дърва  цер 65 

ВСИЧКО за обект № 1-2018 
440м3 

 Начална тръжна цена на обекта: 20993,00лв. 
 

 Продажна цена на обекта, след търг:……………лв. 
 

 

(3) Предметът на ползването се предава на КУПУВАЧА с подписване на предавателно-

приемателен протокол и получаване на позволително за сеч. 

(4) Протоколът и Позволителното за сеч се подписват от представител на КУПУВАЧА – 

лицензиран лесовъд по чл.5, т.4 от договора. 

 

ІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл.2 (1) Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за общото прогнозно количество стояща 

дървесина на корен от обект №1-2018 за ………..пл.куб.м, след проведен търг е в  размер на 

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

(2) Цената по ал.1 се заплаща авансово с превод по банковата сметка на общината, преди 

подписване на договор, както следва: 

BG69FINV91508416653673, BIC – FINVBGSF, ВИД 444000 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА-ОФИС ДУЛОВО 

Основание: Закупуване на стояща дървесина на корен 
 

(3) За внесената сума по ал.1 ПРОДАВАЧЪТ издава на КУПУВАЧА фактура за авансово 

плащане по договор за продажба на стояща дървесина на корен.  

(4) След приключване на всички предвидени дейности по договора и подписване на 

окончателен приемателно-предавателен протокол, в който са отразени всички реално добити 

количества дървесина по категории, на база на издадените превозни билети, Община Алфатар 

издава дебитно известие за първоначално издадената фактура и издава нова фактура, в която са 

отразени: 

- действителното количество дървесина по категории, съгласно протоколите за измерване; 

- достигнатата единична цена на всяка категория дървесина, определена пропорционално на 

съотношението между достигнатата и началната цена на обекта; 

- стойност на фактурата – резултат от добитото действителното количество дървесина, 

умножено по достигнатата единична цена по категории дървесина. 

(5) Срокът за окончателното плащане на цената на обекта, определено като разлика между 

цена на прогнозното количество дървесина и реално добитата дървесина от обекта, се заплаща в 

срок до 10 дни, след крайния срок на извоз и преди подписване на двустранен констативен 

протокол за приемане на изпълнението за целия обект и освидетелстване на сечищата.  

(6) Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността по ал.1 – сума в 

размер на ……………. (словом) лева е внесена по банковата сметка на  ПРОДАВАЧА или 

учредена в негова полза. Същата се връща след освидетелстване на всички сечища в обекта и 

заплащане на дължимите суми по договора. 
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ІІІ.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА И 

РИСКА 
 

Чл.3 (1) От деня на получаване на Позволителното за сеч и подписване на Предавателно- 

приемателен протокол, определеното насаждение се счита за предадено и се намира под охрана на 

КУПУВАЧА.  

(2) Считано от деня за предаване на насажденията по ал.1. върху КУПУВАЧА преминава 

отговорността по осъществяване на противопожарна охрана и охрана срещу незаконна сеч в 

насажденията от обекта и кражба на отсечена дървесина.  

(3) Сечта започва до 14 дни след предаване на насажденията и издаване на позволителното 

за сеч. КУПУВАЧЪТ отсича маркираната дървесина и я извозва до временен склад на 

насаждението. 

(4) За приключването на сечта в определен отдел, подотдел, КУПУВАЧЪТ уведомява 

ПРОДАВАЧА с цел изпращане на лицензирания лесовъд на общината за установяване на реално 

добитите количества по категории дървесина, изготвяне на предавателно-приемателен протокол 

между страните и издаване на превозни билети. Паралелно с извършването на сечта се извършва и 

почистване на сечището по начина, посочен в технологичния план. 

(5) Дървесината се измерва и  маркира с контролна горска марка от лицензиран лесовъд, 

представител на ПРОДАВАЧА, по начин, определен с Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и 

опазването на горските територии.  

(6) Лицето по ал.4 издава електронен превозен билет, по определен образец.  

(7) Правото на собственост върху добитата дървесина преминава в полза на КУПУВАЧА 

след последователно изпълнение на дейностите: измерване и маркиране на дървесината, предаване 

с подписване на предавателно-приемателен протокол, издаване на превозен билет. Правото на 

собственост върху добитата дървесина преминава в полза на КУПУВАЧА до размера на авансово 

платената цена от него по прогнозни количества.  

(8) След приключване на дейностите във всички отдели и подотдели, включени в обект № 

1-2018 г. КУПУВАЧЪТ извършва окончателното плащане на цената за реално добитата дървесина 

от обекта по категории дървесина, на база подписани предавателно-приемателни протоколи и  

издадени превозни билети.  

(9) След извършване на плащането по ал.8 се подписва констативен протокол между 

страните по договора за приемане на изпълнението за целия обект и освидетелстване на сечищата, 

с което се счита че правото на ползване на добитата дървесина е изцяло прехвърлено в полза на 

КУПУВАЧА.  

 

ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

 Чл.4. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен:  

 1.Да предостави владението и ползването на дървесината от насажденията в обекта, в 

тридневен срок от подписване на настоящия договор, като изготви и подпише предавателно- 

приемателен протокол за предаване на насаждението, издаде Позволително за сеч на маркираната 

дървесина и издаде разрешение за достъп до горските територии, в обхвата на обекта на договора.

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

Технологичен план. 

 3.Да осигури свой представител -лицензиран лесовъд при измерване на добитата дървесина 

и приемането и предаването на същата. 

 4.Да осигури свой представител-лицензиран лесовъд за издаване на електронни превозни 

билети. 

 5.Да осигури свой представител -лицензиран лесовъд за освидетелстване на сечищата и да 

издаде акт за това. 

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

дисциплината на ползване на дървесината от страна на КУПУВАЧА, след сигнали за 

нарушаването й или като превенция срещу извършване на незаконна сеч в насажденията и/или 

кражба на отсечена дървесина.  

 7.ПРОДАВАЧЪТ има право при наличие на обективни причини (промяна на нормативна 

уредба и др.), налагащи промяна в интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в 
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настоящия договор и след премаркиране, да предложи на КУПУВАЧА сключването на анекс към 

договора за извършване на ползване в насаждението при запазване на достигнатата цена по 

асортименти дървесина за даденото насаждение. 

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

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

който прекратява действието на договора спрямо конкретното насаждение. 

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

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

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

дървесина. 

 10.В случая, посочен в т.7, ПРОДАВАЧЪТ връща на КУПУВАЧА вноските, които е 

направил за съответното насаждение и освобождава депозита за същото. 

 

 Чл.5. КУПУВАЧЪТ е длъжен:  

 1.Да приеме насажденията на обекта, съгласно документацията за участие в търга, като 

подпише предавателно-приемателен протокол за приемане на насаждението и получи 

позволително за сеч в обекта. 

 2.Да извърши сечта и извоза на дървесината в сроковете, определени със съответното 

позволително за сеч, спазвайки изискванията на Закона за горите. 

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

дървесината, утвърдени в Технологичния план на насаждението. 

 4.Да осигури присъствието на свой представител-регистриран лесовъд  при изпълнение на 

дейностите по настоящия договор, както следва: 

 ………………………………………………………………., ЕГН………………………. 

 притежаващ удостоверение № …………../…………….г. 

 5.Да извърши сечта, товаренето и извоза на дървесината със собствено или наето 

оборудване, техника и механизация, съгласно утвърден списък - приложение № 5 към договора, 

във връзка с подадена от него декларация към заявлението за участие в търга (образец по  

тръжната документация).  

6. Да започне сечта в 14-дневен срок от датата на приемане на насаждението и издаване на 

съответното позволително за сеч.  

 7. Да заплати договорената цена в размера, по начините и в сроковете, определени в чл.2 от 

настоящия договор. 

 8.Да постави информационни табели по образец в подотделите, в които предстои 

дърводобив (съгласно чл.52, 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) и да ги поддържа в добро състояние до приключване на сечта. 

9.Да осъществява ползването само на маркираната за сеч дървесина и да води необходимата 

документация, съгласно изискванията на Закона за горите и  Наредба 8 за сечите в горите. 

 10.В случаите, когато КУПУВАЧЪТ добие асортименти, извън посочените от 

ПРОДАВАЧА по тръжната процедура и/или извън посочените по БДС, отнасянето на 

асортиментите към съответната категория дървесина в протокола за кубиране да се извършва въз 

основа на диаметъра и качеството на дървесината, съгласувано с лесовъда – представител на 

ПРОДАВАЧА. 

11.При изпълнение на дейностите по настоящия договор да спазва изискванията на чл. 232 

от Закона за горите като спазва правилата на действащото трудово законодателство, изискванията 

за здравословни и безопасни условия на труд, за опазване на околната среда, както и други 

специални изисквания, определени с нормативен или общ административен акт.  

12.КУПУВАЧЪТ Няма право да използва подизпълнители по настоящия договор или да 

предоставя на трети лица правото на ползване върху дървесината от обекта. 

13.При провеждане на сеч, КУПУВАЧЪТ е длъжен да осъществява контрол върху 

дейността на наетите от него лица за спазване на нормативните изисквания: 

13.1. да секат само определените и отбелязани за сеч дървета, а при гола сеч - всички 

дървета върху площта на сечището без забранените за сеч дървета, указани в позволителното за 

сеч; 

13.2. да пазят от повреди немаркираните дървета, подраста и младиняка; 
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13.3. да пазят граничните знаци и марките на маркираните дървета за сеч; 

13.4. да повалят дърветата така, че да пазят от задръстване пътища, канали, просеки и др.; 

13.5. да спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност 

при работа в горите; 

13.6. да спазват одобрения технологичен план за добив на дървесина. 

14.При извършване на мероприятия по сечта, разкройването, извоза и транспортиране на 

дървесината до и от временен склад, КУПУВАЧЪТ е длъжен да спазва изискванията по охрана и 

безопасност на труда, като допуска до изпълнение на дейности квалифициран персонал, снабден с 

необходимото работно облекло и лични предпазни средства и инструктиран за изпълнение на 

възложените дейности.  

15. По време на извършване на дейности в горските територии да осигури на наетите от него 

лица копия от издаденото позволително за сеч, разрешително за достъп до горски територии, 

технологичен план и други писмени документи, доказващи законността на извършваната дейност 

и да изисква да ги носят и представят при поискване от страна на контролиращи органи, 

представители на ПРОДАВАЧА или друга компетентна институция. 

16.Да уведоми писмено общината за настъпили промени относно трудовите 

правоотношения с наетия от него лесовъдски персонал за изпълнение на дейности по договора. 

17.Да използва за извършване на добив и извоз на дървесина по настоящия договор само 

регистрирана и технически изправна техника и механизация, в съответствие с нормативните 

изисквания и единствено такава, която е посочена в утвърдения от ПРОДАВАЧА Списък на 

собственото и наетото оборудване, с което купувачът ще изпълнява договора, приложение № 5. 

 18.Да опазва в добро състояние горските, общинските и полските пътища, а при 

констатирано увреждане, следствие от дейността му - да ги възстанови за своя сметка. 

 19.При извоз на дървесина да не допуска преминаването на товарни автомобили и трактори 

през земеделски територии, граничещи с отдела и подотдела и увреждащи посевите. При 

допуснато преминаване, следствие на което са  установени щети - да заплати щетите и разходите 

за възстановяване на посевите и/или обработка на земята. 

 20.Да уведоми писмено ПРОДАВАЧА, най-малко един ден предварително, за 

приключилата сеч в отдела и подотдела, с цел изпращане на лицензирания лесовъд на общината за 

измерване на добитата дървесина. 

21.Да извърши почистване на сечището, по начин, определен в технологичния план по 

време на извършване на сечта или в най-кратък срок след завършването й, преди окончателния 

извоз на дървесина.  

22.Да осигури свой представител за освидетелстване на сечището и подписването на акта. 

 23.КУПУВАЧЪТ на стояща дървесина на корен в качеството му на оператор по смисъла на 

Регламент (ЕС) №995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20.10.2010 г. за определяне 

на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен 

материал е длъжен да спазва изискванията му, за което е подписал и декларация, преди започване 

на работа в обекта – приложение № 7 към договора. 

 

 VІ.СРОК НА ДОГОВОРА 
 

 Чл.6. (1) Настоящият договор има действие до датата на освидетелстване на сечищата, но 

не по-късно от 31.10.2019 г. 

 (2) Сроковете за провеждане на сечта се съобразяват с вида на насаждението в обекта. 

 

 VІІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  
 

 Чл.7. (1) Настоящият договор се прекратява: 

 1.Незабавно и едностранно от продавача, след констатирани нарушения на Закона за горите 

и подзаконовите нормативни актове или неизпълнение на Технологичния план.  В този случай 

гаранцията за изпълнение на договора не се връща. 
 

 2.С изтичане на срока на договора. 
 

 3.По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 
 

 4.ПРОДАВАЧЪТ прекратява договора с едностранно писмено предизвестие, без да дължи 

обезщетения за пропуснати ползи и неустойки в случаите, както следва: 
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 а) в случай, че по време на изпълнение на договора, в резултат на настъпила промяна в 

обстоятелствата, КУПУВАЧЪТ вече не отговаря на изискванията на чл.242, ал.1 от ЗГ. 

 б) ако по време на изпълнение на договора бъде установено, че КУПУВАЧЪТ е подписал 

декларация с невярно съдържание. 

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

Позволителното за сеч. 

 4.1.При прекратяване на договора в случаите по т.4, букви „а”, „б”, и „в” гаранцията за 

изпълнение на договора не се връща. 
 

 5.Ако преди издаването на Позволителното за сеч, в резултат на природно бедствие или 

друга непреодолима сила /вкл. и незаконна сеч/, бъдат увредени или унищожени повече от 10 % 

от насажденията – предмет на договора, КУПУВАЧЪТ уведомява ПРОДАВАЧА в 3-дневен срок 

от настъпването като изисква констатиране от компетентни представители на общината и може: 

 а) да прекрати договора с едностранно писмено волеизявление, отправено до ПРОДАВАЧА 

или 

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

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

да добитата дървесина, в резултат на природни бедствия или поради причини, за които 

КУПУВАЧЪТ не отговаря, бъдат повредени повече от 10% от насажденията – предмет на 

договора, за които КУПУВАЧЪТ е узнал и има доказателства, същият може: 

 а) да прекрати договора с едностранно писмено волеизявление, отправено до ПРОДАВАЧА 

или  

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

 

VІІІ.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
 

Чл.8. (1) При забавяне от страна на КУПУВАЧА за заплащане на окончателната продажна 

цена на реално добитата дървесина от обект №1-2018, определена по реда на чл.2, ал.4-5 от 

договора, той дължи лихва за забава върху дължимата сума, формирана от основния лихвен 

процент плюс законната надбавка в размер на 10 процентни пункта. 

(2) При виновно неизпълнение от КУПУВАЧА на задълженията по настоящия договор, 

гаранцията за изпълнение на договора остава в полза на ПРОДАВАЧА.  

 

ІХ.СЪОБЩЕНИЯ 
 

    Чл.9 (1) Всички съобщения и уведомления между страните, свързани с изпълнението на 

настоящия договор, включително и за разваляне на същия  са валидни, ако са направени в писмена 

форма, подписани от горепосочените представляващи лица или от упълномощени по 

законоустановения ред лица с нотариална заверка на подписа. 

 (2)  За дата на съобщението се смята датата на получаването му от съответната страна. 

 (3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат: 
 

        1.за НАЕМОДАТЕЛЯ: гр.Алфатар, п.к.7570, ул.Йордан Петров № 6. 

         2.за НАЕМАТЕЛЯ:  ……………………………………………………………………………. 

 (4) При промяна на горепосочения адрес, страната, извършила промяната, е длъжна да 

уведоми писмено другата в срок от 7 (седем) календарни дни. 

 
Х.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.9 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 

(2) Възникналите спорове относно изпълнението, приложението и тълкуването на 

настоящия договор, се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато 

такова липсва, спорът се решава по съдебен път. 

(3) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство, имащи приложение в конкретния случай. 

(4) Договорът може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в 

писмена форма. 
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Настоящият договор се състави и подписа в три екземпляра: два за ПРОДАВАЧА и един за 

КУПУВАЧА. 

 

Приложения:  

1.Документ от Агенция по вписванията, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност 

и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация. 

 2.Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които 

представляват съответния кандидат (купувач) съгласно Търговския закон или 

законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава 

– страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където 

кандидатът е регистриран ………………… 

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

(купувачът) няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен държавен орган или документ от извършена служебна проверка 

за наличие на парични задължения към община Алфатар, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен държавен орган. 

4. Копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за 

съответната дейност или номер на удостоверението за регистрация в публичния 

регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност. 

5.Списък на собственото и наетото оборудване, с което купувачът ще изпълнява 

договора. 

6.Копия на регистрационни талони на машини (горска и земеделска техника), 

договори за наем на оборудване, техника и механизация; документи за регистрация и 

преминат преглед на моторни триони и др.специализирано оборудване и 

механизация, 

7.Декларация по чл.52, ал.6 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска 

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

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

на договора …………….. 

 

 

 

ДОГОВАРЯЩИ СЕ: 
 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                                КУПУВАЧ:…………….. 

 

Янка Господинова        ……………………….. 

Кмет на община Алфатар  
 

 
    

Крася Дянова 

Главен счетоводител 
 

 

 

Съгласували:  
 

Адв. Пейчо Йовев 

Юрист на общината 
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 Приложение № 7 

 към договора 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 52, ал. 6 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/ ............................................................................................................................... 

/собствено бащино фамилно име / 
 

ЕГН ............................... притежаващ/а л.к № ......................................................... издадена на  

......................................... от........................................................ с постоянен адрес:...............................  

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

/посочва се качеството на лицето - управител или член на управителен орган / 

 

в ........................................................................................................................................ /наименование на 

юридическото лице или едноличния търговец/ 

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

.....................................тел./факс ...................................................., вписано в Търговския регистър при 

Агенцията по вписвания с ЕИК ............................................... . 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

 

1. В качеството си на купувач на стояща дървесина на корен от обект ............. съм 

запознат с РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 995/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 

20 октомври 2010 година за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара 

дървен материал и изделия от дървен материал 

2. Ще спазвам изискванията на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент 

и на Съвета от 20 октомври 2010 г. в качеството ми на оператор, който пуска на пазара дървен 

материал и изделия от дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 г.) 

 

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

Наказателния кодекс. 

    

 

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

 

 

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

                            (подпис и печат) 

                                                              

 

 

 


