










 
 

 

 

 

 



 

У С Л О В И Я  

за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен, собственост на Община Русе в обекти, находящи се в землището на с. 

Тетово, Община Русе  

 

1.ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 
1.1.Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, общинска 

собственост, на територията с. Тетово, Община Русе,  с начална тръжна цена без 

ДДС, по категории дървесина за обект № 1  както следва: 

1.2.Приложение №1: 
 

№ на 

обект 

Място на 

извършване на 

дейността отдел, 

подотдел 

Кат. 

дървесин

а 

Размер и качество 

на асортиментите 

Дървесен 

вид 

Количество 

/м³/ 

Цена за 

м3               

/ лв. без 

ДДС/ 

Стойност          

/лв. без 

ДДС/ 

Обект 

  № 1 

 

 50 - ж 

Едра трупи над 30 см Липа 8,00 55,00 440,00 

Едра трупи 18-29 см Липа 273,00 50,00 13650,00 

Средна трупи 15-17 Липа 121,00 44,00 5324,00 

Средна технологична Липа 154,00 32,00 4928,00 

Дребна технологична Липа 21 32,00 672,00 

Дърва Дърва за горене Липа 277 32,00 8864,00 

Дърва Дърва за горене Габър 119 40,00 4760,00 

Едра трупи 18-29 см Цер 2 56,00 112,00 

Средна технологична Цер 3 44,00 132,00 

Дърва Дърва за горене Цер 31 40,00 1240,00 

Едра Трупи 18-29 см Ясен 3 67,00 201,00 

Средна технологична Ясен 1 40,00 40,00 

Дърва технологична Ясен 22 40,00 880,00 

Едра трупи 15-17 см Зимен Дъб 1 67,00 67,00 

Дърва Дърва за горене Зимен Дъб 4 40,00 160,00 

  Общо за подотдел  1040,00 39,87 41470,00 

Обект 

  № 1 

 

  

  

  

 50 - з 

Едра трупи над 30 см Цер 3 57,00 171,00 

Едра трупи 18-29 см Цер 40,00 56,00 2240,00 

Средна 
трупи 15-17 Цер 6,00 44,00 264,00 

технологична Цер 10,00 44,00 440,00 

Дърва Дърва за горене Цер 150 40,00 6000,00 

Едра трупи 18-29 см Ясен 2 67,00 134,00 

Средна Трупи 15- 17 см Ясен 1 44,00 44,00 

Средна технологична Ясен 1 40,00 40,00 

Дърва Дърва за горене Ясен 53 40,00 2120,00 

Едра Трупи 18-29 см Зимен Дъб 3 67,00 201,00 

Средна Трупи 15- 17 см Зимен Дъб 2 44,00 88,00 

Средна технологична Зимен Дъб 3 44,00 132,00 

Дърва Дърва за горене Зимен Дъб 19 40,00 760,00 

Едра трупи 18-29 см Липа 3 50,00 150,00 

Средна трупи 15- 17 см Липа 3 44,00 132,00 

Средна технологична Липа 8 32,00 256,00 

Дребна технологична Липа 1 32,00 32,00 



Дърва Дърва за горене Липа 8 32,00 256,00 

Средна технологична Габър 1 40,00 40,00 

Дребна технологична Габър 1 40,00 40,00 

  

  
 

Дърва Дърва за горене Габър 51 40,00 2040,00 

Дърва Дърва за горене Клен 13 40,00 520,00 

  Общо за подотдел  382  16100,00 

 Общо за обекта № 1 Общо за Обекта 57570,00 

 

Забележка: Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни. При разлики 

между действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в 

настоящата документация, заплащането ще се извършва по предложената от участника 

единична цена, за един пл. м. куб. от предложените единични цени за съответните 

категории, отразени в приложение  № 1, което е неразделна част от договора за 

продажба, по действително добитото количество отразено в предавателно – 

приемателния протокол. Крайните цени по асортименти  по БДС ще се изчисляват на 

база достигната обща стойност на обекта. 

 

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Срокът за изпълнение е, както следва: 

2.1.За обект № 1   20.12.2017 ; 

 

3. ВИД, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 
 3.1.Вид на търга - Публичен търг с явно наддаване, съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от 

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

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти. 

         3.2.Дата на провеждане на търга – Търгът ще се проведе на 14.юли.2017 год. от 

10.00 часа в  

административната сградата на Община Русе,пл.Свбода-6   етаж-3, Заседателна зала. 

 

4. ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И МЯСТО НА ЗАКУПУВАНЕТО Ѝ 
Цената на тръжната документация е в размер на 60.00 (шестдесет) лева без ДДС. 

Същата може да се закупи от сектор „Общинска собственост и наеми“ в Центъра за 

административни услуги и информация в сградата на Община Русе, всеки работен ден от 

27.06.2017 г. до 17.00 часа на 13.07.2017 г.  

 

5.ВРЕМЕ, НАЧИН И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОГЛЕД НА ОБЕКТА 

5. Оглед на Обекта може да се извърши при условия и във време, както следва : 

5.1 Всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа за времето от публикацията на 

заповедта за откриване и условията за провеждане на процедурата на интернет 

страницата на Община Русе с краен срок за извършване на огледа до 16:00 часа на 

13.07.2017г. включително, като кандидата следва да осигури за своя сметка превоз на 

представител на ОП „Паркстрой-Русе“. 

5.2. Огледът се извършва в присъствието на представител на ОП „Паркстрой-Русе“. 

Разходите за огледа на всеки обект са за сметка на кандидата. 

 

6. ГАРАНЦИЯ  ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
6.1.Гаранцията за участие е под формата на парична сума в размер на, както следва: 

 1. За Обект 1 – 2878,50 лв. / две хиляди  осемстотин седемдесет и осем лева и 50 ст. / 



Гаранцията се внася по набирателна банкова сметка на Община Русе, Булстат: 

000530632 с IBAN BG37 IORT 7379 3300 0300 00  ТБ“ИНВЕСТБАНК“АД-клон Русе  в 

срок до 17:00 часа на 13.07.2017 г.  

6.2.Спечелилият процедурата участник при сключване на договора  представя 

документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 5 % от достигнатата при търга 

стойност за обекта в парична сума . 

6.3.Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми.  

6.3.1.Парична сума, внесена по банкова сметка  на ОП „Паркстрой – Русе“ при 

Община Русе, Булстат: 0005306320340 с IBAN BG30 IORT73793100039600, с банков 

код IORTBGSF, „Инвестбанк“ АД. 
6.3.2.Банкова гаранция, учредена в полза на ОП „Паркстрой – Русе“. В случаите, 

когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се 

освобождава след изрично писмено известие от продавача – Община Русе. 

6.3.3.В срок три дни от влизане в сила на заповедта за класиране спечелилият 

участник да представи в ОП „Паркстрой – Русе“ при Община Русе документ за 

внесената гаранция за изпълнение.  

7. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА. СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ 
7.1.Началната тръжна цена без ДДС, по категории дървесина за е, както следва: 

ЗА ОБЕКТ 1 -  57570,00 лв (Петдесет и седем хиляди петстотин и седемдесет лева) 

без включен ДДС. 

7.2. Стъпката за наддаване e както следва: 

ЗА ОБЕКТ 1 -  1150,00 лв. 
 

8. УЧАСТНИЦИ В ТЪРГА И ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

УЧАСТНИК 
8.1.До участие в търга се допускат търговци, внесли гаранция за участие и 

отговарящи на следните изисквания: 

8.1.1. Кандидатът може да бъде всеки търговец, регистриран в публичния регистър 

по  чл. 241 от Закона за горите, притежаващ удостоверение за регистрация за дейността 

„Добив на дървесина ” или „ Планиране и организация на добива на дървесина ” като 

кандидатът следва да посочи номер на удостоверението за регистрация в публичния 

регистър по чл. 241 ЗГ. 

8.1.2. Кандидата да не е: 

            - осъждан с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление 

по чл. 194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс. 

 - обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност. 

 - в производство по ликвидация. 

 - свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ 

с Кмета на Община Русе; 

 - сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ 

 - лишен от право да упражнява търговска дейност; 

 - нямат парични задължения към държавата и към Община Русе, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган. 

 - да няма парични задължения към държавата и Община Русе, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган. Проверката за наличие, респ. за липса на 

парични задължения към държавата и Община Русе се извършва служебно от страна на 

продавача – Община Русе. 

8.1.3.Кандидатът следва: 

 Да попълни декларацията по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост и за 



ползването на дървесина и недървесни продукти, при съобразяване с изискванията на 

чл. 58, ал. 3 от същата Наредба, като декларация следва да бъде подадена от всички 

управители, респ. лица, които представляват кандидата. 

 

 

Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на 

ползването на дървесината, а именно: 

Да имат необходимия минимален брой техника, осигуряваща извършване на 

ползването на дървесина от съответния обект, съгласно изискванията на настоящите 

условия и да отговарят на изискванията за преносима техника и сертификационните 

изисквания за техниката и работното облекло, а именно техниката трябва да отговаря 

на изискванията на ЗРКЗГТ, ЗдвП и стандартите на горската сертификация за 

преносима техника (БМТ):, както следва: 

- да бъдат изправни и обезопасени, като показват равномерен работен режим с 

необходимата мощност и снабдени със спирачки; 

- да бъдат в техническо състояние, което да не позволява изтичане на гориво-

смазочни течности; 

- да използва масло за веригата на растителна основа. 

8.1.4. Кандидатът да представи документи, удостоверяващи наличието на 

квалифицирани работници и специалисти, колкото е изискуемия брой техника. 

- актуална справка за декларирани данни по чл. 62, ал. 4 от КТ, издадено по ТД 

НАП на служителите и работниците на кандидата, със съдържание на трудовото 

правоотношение отговарящо за извършване на дейността в ОГТ (общински горски 

територии). Трудовите договори на тези работници, трябва да съответстват на заетите 

работници за съответната техника, като към тях се прилагат заверени копия от следните 

документи: 

- свидетелства за придобита правоспособност за работа с „преносима и 

стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 5 

от ЗРКЗГТ във вр. с чл. 230, ал. 3 от ЗГ;  

- свидетелства за придобита правоспособност за управление на „специализирана 

и специална самоходна горска техника“ – категория Твк или Твк-Г, в зависимост от 

вида на техниката, представена от кандидата, за извоз и рампиране, удостоверяващи 

образованието и професионалната квалификация на работниците, съгласно чл. 13, ал. 4, 

т. 3 от ЗРКЗГТ във вр. с чл. 230, ал. 3 от ЗГ. 

8.1.5. Кандидатът да представя декларация за обезпечеността с комплекти от 

защитно-работно оборудване (облекло), по вид, качество и състав: защитен панталон, 

сигнално яке или сигнална жилетка,предпазни ръкавици, работни обувки и работни 

каски , с което се осигурява безопасната работа на работника, съгласно чл. 230, т. 1 от 

ЗГ, разпоредбите на ЗЗБУТ и Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания 

за здравословни и безопасни условия на труд на работните места. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатът осигурява и доказва наличието на толкова комплекти 

от работно облекло, колкото работника има заети за работа, съгласно декларацията му 

по 8.1.5  от настоящите условия. 

8.2. В наддаването лицата участвуват лично или чрез свой представител по 

пълномощие или съдебна регистрация. 

8.3.Всеки търговец може да бъде представляван  само от един участник в търга. 

8.4. Участниците в търга нямат право да оттеглят или правят допълнения или 

изменения в предадените вече оферти след изтичане на крайния срок на депозирането 

им. 



8.5.При представяне на заверени копия, участникът е длъжен да носи оригиналите 

и при поискване да ги представи на комисията. Декларацията по чл. 58, ал. 1, т. 3 от 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горски 

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

недървесни продукти задължително се представя в оригинал. 

8.6.Кандидатите могат да използват подизпълнител. Когато кандидатът 

предвижда участие на подизпълнители, към предложението за участие следва да бъдат 

представени документи по т. 6, букви от а) до з) включително от Заповедта за 

откриване на тръжната процедура, за всеки посочен подизпълнител. Непредставянето 

на сочените документи е основание за недопускане до участие в търга. 

 

8.7.Основания за недопускане: 

1.Неприсъствието на участник или негов представител при откриване на 

процедурата е основание за отстраняване на същия без да бъде отварян подадения от 

същия плик с документи. 

2.Неизпълнението на някое от изискванията по т.8.1.;8.2.;8.3., 8.4. и 8.6. е 

основание за недопускане и отстраняване от участие в процедурата. 

3.Документите, посочени  в раздел 10 следва да бъдат поставени в непрозрачен 

запечатан плик, върху който са изписани адреса за кореспонденция телефон и по 

възможност факс и електронен адрес на кандидата. Липсата на някои от изисканите 

документи от плика е основание за недопускане и отстраняване  на участника в 

следващите етапи от търга. 

4.Непостъпването на гаранциите за участие по посочената набирателна сметка на 

Община Русе  е основание за отстраняване на участника. 

5.Липсата на необходимия минимален  брой техника съгласно изискванията на 

т.9.1.8.1. от настоящите условия  е основание за отстраняване на участника от 

процедурата. 

6.При представяне на заверени копия, участникът е длъжен да носи оригиналите и 

при поискване да ги представи на комисията.  

7. В деня на провеждане на процедурата, на база представените документи, 

комисията има право и може служебно да проверява актуалността на декларираната от 

кандидата информация, като в случай на констатации, че съответният кандидат е подал 

непълна или невярна информация, същият се отстранява от участие в процедурата. 

 

9. РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
9.1. Кандидатите за участие в търга се регистрират в деловодството    на  Община 

Русе до 17:00 часа на 13.07.2017 г.с подаването на:  

9.1.1.Заявление за участие в тръжната сесия съгласно образец . 

9.1.2. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал или заверено копие. 

9.1.3. Документ за самоличност (представя се на комисията) 

9.1.4. Приложени образци на декларации в оригинал по образеца към 

документацията. Декларация за обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т.3 от Наредба за 

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

собственост и  за ползването на дървесина и недървесни продукти задължително се 

представя в оригинал. 

9.1.5. Документ с посочен номер на удостоверението на търговеца, по чл. 241 от 

ЗГ за дейността „добив на дървесина” или „планиране и организация на добива на 

дървесина“. 



9.1.6. Заверени копия от договор и удостоверението на наетия лицензиран лесовъд 

- в деня на откриване на процедурата, комисията проверява служебно актуалността на 

удостоверенията. 

9.1.7. Административни сведения – по образец 

9.1.8. Доказателства за наличието на необходимия минимален брой техника, 

осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния обект, а именно: 

9.1.8.1. Декларация доказваща техническата обезпеченост на кандидата, че 

разполага с необходимата техника за изпълнение на дейността, която следва да е 

регистрирана, в зависимост от вида и, съгласно действащото законодателство, и 

технически изправна, както следва : 

- шест броя бензиномоторни триона (БМТ);  

- два броя техника за извличане на временен склад;  

- два броя техника за товарене на дървесина.  

9.1.8.2.Документ за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ и  ЗдвП (когато 

такава регистрация се изисква за съответния вид техника) 

9.1.8.3.Талон за преминал технически преглед на същата по реда на ЗРКЗГТ и 

ЗдвП  (когато такъв се изисква за съответния вид техника) – заверени копия 

9.1.8.4.Актуална справка за декларирани данни по чл.62, ал.4 от КТ издадено по 

ТД НАП на служителите  и работниците на кандидата. 

9.1.8.5. Декларация (по образец),  за служителите  и работниците на кандидата, 

отговарящи за извършване на услугата,  трудовите договори на тези работници, в 

бройки съответстващи на изискуемия минимален брой техника за извършване на 

услугата с приложени заверени копия от следните документи: Свидетелства за 

придобита правоспособност за работа с БМТ, за управление на специализирана горска 

техника, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на тези 

служители  и работници на кандидата. 

9.1.8.6.Декларация – по образец, относно ползване или неизползване на  

подизпълнители. 

9.1.8.7.Декларация (по образец), доказваща обезпечеността на кандидата с 

комплекти от защитно-работно оборудване (облекло), по вид, качество и състав, 

съгласно т. 9.1.9.5 от настоящите условия. 

9.1.8.8 Декларация (по образец), доказваща спазване на изискванията за безопасни 

условия на труд и опазване на околната среда, съгласно нормативните изисквания и 

стандартите на горската сертификация. 

         9.1.10 Декларация за извършен оглед и запознаване с условията и предмета на 

процедурата. 

9.1.11. Пълномощно с нотариална заверка на подписа на представлявания (при 

участие чрез пълномощник – представя се на комисията). 

 

10. ДЕПОЗИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. СРОК. РЕД ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ 
10.1.Документите, изброени в раздел 9, се поставят в запечатан непрозрачен плик, 

върху който са изписани: предмета на търга, адреса за кореспонденция, телефон и 

електронен адрес на кандидата. 

10.2. Подадените предложения за участие в търга се регистрират в деловодството 

на  Община Русе до 17:00 часа на 13.07.2017 г.  

Депозираните предложения се завеждат с входящ номер и час на постъпване и се 

разглеждат от комисията по реда на тяхното постъпване. 

10.4.Заявления, изпратени по пощата и такива представени в пликове с нарушена 

цялост, незапечатани или прозрачни няма да бъдат приемани и разглеждани. 



 

11. РАЗНОСКИ ПО ТЪРГА 
11.1. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на заявлението и 

представянето му на Община Русе. Община Русе не заплаща тези разходи, независимо 

от изхода на търга. 

11.2.Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на 

участниците. 

 

12. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНАТА СЕСИЯ 
         12.1.Тръжната сесия се провежда на отделни търгове за всеки обект при спазване 

разпоредбите на Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски 

територии –държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни продукти 

12.2.В посочения час на датата, определена за провеждане на първата тръжна 

сесия,  след получаване на списъка с кандидатите и представените от тях документи 

председателят на комисията обявява пред присъстващите в залата, че открива 

провеждането на тръжната сесия  и проверява дали са спазени всички предварително 

обявени условия съгласно условията за допускане до участие на кандидатите 

депозирали оферти за участие. 

12.3.Кандидат, отговарящ на изискванията за допускане до участие, получава от 

председателя пореден тръжен номер, с който лицето участва до приключване на 

тръжната сесия,  независимо от обстоятелството за колко и кои по ред обекти е 

допуснат до участие. 

12.4.Публичният търг с явно наддаване за даден обект се повежда по реда, посочен 

в чл. 61 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии –

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

12.4.1.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 на наддаване и се разграничава със звуков 

сигнал. 

12.4.2.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. 

12.4.3.Преди третото обявяване на последната предложена цена председателят на 

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

приключване на наддаването със звуков сигнал. 

12.4.4.Печели този от кандидатите, който първи е потвърдил последната 

достигната на търга цена. Председателят обявява номера на спечелилия кандидат, 

класирания на второ място, достигнатата цена и закрива търга за съответния обект. 

Когато потвърдилите достигнатата цена са повече от един, спечелилият кандидат и 

класираният на второ място се определят чрез жребий. 

12.4.5.Когато в явен търг участват повече от двама кандидати, предложили 

еднаква цена с една стъпка по-ниска от достигнатата, класираният на второ място се 

определя посредством жребий.  

12.4.6.Когато в явния търг участва повече от един кандидат, но само един 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 тръжна цена. 



12.4.7.Когато на търга е допуснат повече от един кандидат, но при започване на 

наддаването присъства само един, присъстващият кандидат се обявява за спечелил 

търга на цена равна на обявената в заповедта начална цена за обекта, след 

потвърждаването ѝ. 

12.4.8.Когато на търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил 

търга на цена равна на обявената в заповедта начална цена за обекта. 

12.4.9.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. 

12.5Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

12.6..Комисията съставя протокол за проведения търг, който се предава за 

утвърждаване на Кмета на Община Русе, ведно с цялата документация, събрана в хода 

на провеждането му. 

12.7.Търгът с явно наддаване завършва със заповед на Кмета на Община Русе, за: 

1. класиране на кандидатите и определяне на купувач, или 

2. прекратяване на търга. 

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

проведения търг и се съобщава по реда на чл. 61 АПК. Заповедта се публикува на 

интернет страницата на Община Русе. 

12.9.В едноседмичен срок от датата на влизане в сила на заповедта за определяне 

на резултатите от тръжната сесия,  спечелилият търга участник за конкретния обект 

подписва договор.  

12.10.Търгът с явно наддаване за съответния обект се прекратява в случаите, 

когато: 

12.10.1. не е подадено нито едно заявление за участие; 

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

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

12.10.4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата; 

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

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

12.10.6. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно 

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

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

договора. 

 

13. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

13.1.Гаранциите за участие на спечелилия търга и на класирания на второ място 

се задържат до сключване на договор. 

13.2.Гаранцията за участие на класиралия се на второ място се освобождава в срок 

до три работни дни след сключване на договор със спечелилия търга. 

13.3.Спечелилия процедурата участник, представя документ за внесена  или 

учредена гаранцията за изпълнение в размер на 5 % от достигнатата цена. Гаранцията 

за изпълнение се връща след освидетелствуване на всички сечища в обекта, 

транспортиране на дървесината от временните складове  и плащане на дължимите 

суми. 

13.4.Не се освобождава гаранцията за участие на участник, който е определен за 

спечелил търга, но е отказал да сключи договор по предложената от него цена 

внесената от него гаранция остава в полза на Община Русе. В този случай за купувач се 



определя участника, класиран на второ място за последната посочена от него цена. В 

случай, че и той откаже да сключи договор, за него се прилагат горните разпоредби, а 

процедурата за обекта се прекратява. 

13.5.Гаранцията за участие на участник, който е подал жалба срещу решението за 

класиране, се задържа до решаване на спора с влязло в сила съдебно решение. 

13.6.Не се връща гаранцията за участие на кандидата депозирал заявление за 

оттегляне на заявлението за участие след изтичане на крайния срок на подаване на 

заявленията. Внесената от кандидата гаранция се задържа в полза на Община Русе. 

13.7.Не се връща гаранцията за участие, в случай че участниците в търга след 

изрична покана от председателя не изявят желание да купят, включително по начална 

цена. 

13.8.Внесените гаранции за участие на неспечелилите участници се освобождават 

след сключване на договор със спечелилия участник при наличие на подадено писмено 

заявление за възстановяване на гаранцията за участие, адресирано до Кмета на Община 

Русе. В случай, че процедурата е прекратена без обявяване на печеливш, заявленията за 

възстановяване на гаранцията за участие следва да бъдат подадени след изтичане на 

срока за обжалване на заповедта за прекратяване на търга. 

 

14. СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА СЪС СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК 
14.1.Договорът за ползване на маркираната дървесина се сключва в едноседмичен 

срок от влизане в сила на заповедта, с която се определят резултатите от проведената 

процедура и класирането. 

        14.2. Ако спечелилият участник откаже да подпише договора, се поканва за 

сключване на договор класираният на второ място участник по предложената от него 

цена, като същият е длъжен в седемдневен срок от получаванe на поканата да заяви в 

Община Русе писмено своето намерение. В случай, че той също откаже, органът издал 

заповедта за определяне на резултатите от класирането прекратява процедурата.    

        14.3.В срока за сключване на договора, кандидатът, определен за купувач, е 

длъжен да представи 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. 

        14.4.1. Договор за покупко-продажба на дървесина не се сключва с кандидат, 

спечелил търга, за който в срока за сключване на договора се установи наличие на 

парични задължения към държавата и Община Русе, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. Проверката за наличие, респ. за липса на парични задължения към 

държавата и Община Русе се извършва служебно от страна на продавача – Община 

Русе. В периода за подписване на договора за продажба на стояща дървесина на корен 

спечелилият кандидат следва да представи: 

  14.4.2. Декларация по образец на проектодоговора за изпълнение на 

изискванията на чл. 52, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП за изпълнение на изискванията 

на Регламент (ЕС) № 995/2010 г. на Европейския парламент  (приложение № 4 от 

проектодоговора); 

  14.4.3. график-заявка за сеч и извоз на дървесината по образец на проекто-

договора приложение № 2. 

  14.4.4. Гаранция за изпълнение за обекта; 

  14.4.5. 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 
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Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидатът е 

регистриран; 

14.5.Горецитираните документи следва да са валидни към датата на подписване на 

договора и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне 

на заверено копие кандидатът представя и оригинала за сравнение. Изискванията по т. 

14.4.1 и 14.4.5 се отнасят и за привлечените подизпълнители.  

 

15. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 
15.1.Цената се заплаща съгласно предвидените в проекта на договор условия. 

 

16.ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 
16.1.Търгът се провежда съгласно 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. 

            16.2.Спечелилият процедурата е длъжен да осъществява добиването на 

маркираната за сеч дървесина и да води необходимата документация, съгласно 

изискванията на Закона за горите и подзаконови нормативни актове по прилагането му. 

            16.3. Строителството на технологичните пътища за извоз на дървесина от 

сечищата до временните складове се извършва от спечелилия процедурата купувач по 

одобрения от ОП „Паркстрой-Русе“ технологичен план и е за негова сметка. 

16.4.Сечта в насаждения с издънково възобновяване, се извежда във време извън 

вегетационния период. Спечелилият процедурата за главна сеч в издънково 

възобновяващи се насаждения  започва дейностите по изпълнение на договора след 

издаване на позволително за сеч. Срокът за сеч и извоз, както и за останалите главни и 

отгледни сечи е, както следва: за сеч - до 20.12.2017 г., за извоз - до 20.12.2017 година. 

 

17. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЧТА И ИЗВОЗА НА МАРКИРАНА 

ДЪРВЕСИНА 

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

писмено позволително за сеч и подписване на предавателно - приемателен протокол. 

Позволителното за сеч и протокола се изготвят в присъствието на лицето, наето от 

купувача, вписано в регистъра по чл. 235 ЗГ. 

17.2.Документите, които ОП „Паркстрой-Русе“ издава за извозването на 

дървесината до временния склад,  се подписват и от лицето, сключило договор с 

купувача, вписано в регистъра по чл. 235 ЗГ. 

17.3.Обектът, в който ще се осъществява дейността, както и извършената работа се 

предават и приемат с протокол, подписан от представители на двете страни. Когато за 

дейностите се изисква купувачът да има назначено лице, вписано в регистъра по чл. 235 

ЗГ, протоколът се подписва и от него. Подписаният протокол се утвърждава от 

продавача или от оправомощено от него длъжностно лице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
ДОГОВОР 

ЗА  ПРОДАЖБА НА  СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

 

Днес, ..................., в гр. Русе, между страните: 

 ОБЩИНА РУСЕ, ЕИК 000530632, с административен адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, 

представлявана от Кмета – Пламен Пасев Стоилов, от една страна, наричана за краткост ПРОДАВАЧ, 
 и 

2. …………………………………………………………, със седалище и адрес на 

управление ……….., представлявано от …………………………………………. с ЕГН 

……………………………, от друга страна, наричан за краткост по-долу КУПУВАЧ, се 

сключи настоящия договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля правото на собственост върху прогнозни 

количества стояща дървесина на корен, разположена в обект № 1, отдел-50, подотдели-

ж,з, имот № ……, в землището на с. Тетово, Община Русе, а КУПУВАЧЪТ заплаща 

цена, уговоренa в раздел II от настоящия договор. 

2.Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за 

ползване на дървесината от горите. 

 

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

……………... пл. куб.м. от Обект № 1, отдел  ………………… 

………………………………………  е ……………….. лв. ( …………………. ) без вкл. 

ДДС, разпределена по асортименти, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част 

от настоящия договор. 
4. Плащанията по договора се извършват, както следва: 

4.1.При сключването на договора КУПУВАЧЪТ заплаща авансово 20% (двадесет 

процента) от посочената в т. 2 от настоящия договор обща цена – сума в размер на 

………………….. лв. без вкл. ДДС по сметка на ОП „Паркстрой – Русе“ при Община 

Русе, Булстат: 0005306320340 с IBAN BG30 IORT73793100039600, с банков код 

IORTBGSF, „Инвестбанк“ АД. 
4.2.Следващите плащания на дървесината се извършват по действително добити 

количества  асортименти на цени, описани в Приложение № 1. 
4.3.За добито определено количество дървесина от съответен асортимент, КУПУВАЧЪТ  

уведомява ПРОДАВАЧА по реда на глава VII от настоящия договор, за изготвяне на предавателно-

приемателен протокол за кубиране между страните. 

4.4.В седемдневен срок от подписване на предавателно-приемателния протокол 

КУПУВАЧЪТ се задължава да преведе по сметка на ОП „Паркстрой – Русе“ при 

Община Русе сумата за добитото количество, посочено в протокола. 

Съгласно посочените количества по асортименти в предавателно–приемателния 

протокол за кубиране, ОП „Паркстрой – Русе“ при Община Русе издава превозни 

билети след представяне на документ от КУПУВАЧА, удостоверяващ  извършено 

плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от КУПУВАЧА 

вноски. 
4.5.Крайният срок за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената дървесина като 

цяло е крайният срок за извоз, посочен в съответното позволително за сеч за даденото насаждение от 

обекта, предмет на настоящия договор.  



4.6. Фактурирането на дървесината се извършва по сортименти . 

4.7.    С акта на подписване на протокола от представителя на купувача 

дървесината се счита за предадена и става собственост на купувача. От този 

момент купувачът няма право на рекламации за дървесината и носи пълната 

отговорност за по-нататъшното й транспортиране и разпореждане в съответствие 

със ЗГ  и другите действащи нормативни документи. 
 

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА 

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

посочена в т.3 от настоящия договор, се внася преди сключване на договора по 

следната банкова сметка на ОП ОП „Паркстрой – Русе“ при Община Русе, Булстат: 

0005306320340 с IBAN BG30 IORT73793100039600, с банков код IORTBGSF, 

„Инвестбанк“ АД.Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава от ОП 

„Паркстрой – Русе“ при Община Русе в срок от 7 /седем/ дни след съставяне на 

протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта. Протоколът за 

освидетелствуване на сечищата се подписва от регистриран лесовъд, сключил договор с 

КУПУВАЧА. 

     6. Срокът за изпълнение на настоящия договор е до 20.12.2017 година. 

  

IV. ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА СЕЧ  
7. Позволително за сеч за всяко насаждение се издава в седемдневен срок, считано от 

датата на подаване на писмено заявление от купувача. 

8. С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно-приемателния 

протокол, с който насажденията от обекта се предават на КУПУВАЧА, върху 

последния преминава и отговорността по осъществяване на противопожарната охрана, 

и охраната срещу незаконна сеч в обекта. Позволителното за сеч и протоколът за 

приемане на насажденията от обекта се изготвят в присъствието на лицензиран 

лесовъд, сключил договор с Купувача, който ги подписва. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

9. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде позволителните за сеч и утвърдени технологични планове 

за добив на дървесина за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на 

предавателно – приемателните протоколи за тях. Предаването на насажденията се извършва с 

подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок - минимум 3 /три/ дни преди 

започване на сечта. При изразено желание от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪT предава всички 

насаждения, включени в обекта в 7-дневен срок от постъпване на искането. 

10. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен  да предаде на КУПУВАЧА маркирани за сеч и с положени на 

терена граници (съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите) насажденията, включени в обекта, 

от които ще се добива дървесината.  

11. ПРОДАВАЧЪТ е задължен: 

Да изготви и утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на 

дървесината във всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор. 

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

технологичен план. 

Да осигури свои представители при приемането на добитата и извозена 

дървесина. 

Да издаде превозни билети за транспортиране на дървесината на КУПУВАЧА до 

размера на платената от него вноска. 

Да освидетелства сечището в определения срок. 

12. ПРОДАВАЧЪТ има право да: 



       12.1.  Осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да 

възпрепятства КУПУВАЧА за спазването на технологичните изисквания и 

правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни указания и 

препоръки на КУПУВАЧА при констатирани пропуски по изпълнение на възложената 

работа в писмена форма. 

12.2.Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на 

дейностите, свързани с ползването на стояща дървесина на корен, без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в следните 

случаи: 

       12.2.1Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови 

нормативни актове; 

       12.2.2.Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на 

дървесината (БДС); 

  12.2.3.Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия 

на труд (ЗЗБУТ);  

  12.2.4.Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

  12.2.5.Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните 

разпоредби на 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 (ДВ, бр. 96 от 2011 г.) (Наредбата). 

     12.3.Спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на 

определени със ЗЛОД видове дивеч в насаждения от обекта. 

  12.4.Спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове и 

транспортирането й при лоши метеорологични условия, преовлажнени почви, както и 

при форсмажорни обстоятелства, с оглед опазване и предотвратяване на повреди на 

горските пътища.  

12.5.Инициира с писмена покана приемането на добитата от КУПУВАЧА дървесина 

при налични количества дървесина на временен склад.  

12.6.Поиска от КУПУВАЧА за негова сметка да осъществи изпълнението на 

определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани 

отклонения. 

12.7.Предложи на КУПУВАЧА допълнително споразумение за продажба на стояща 

дървесина на корен на допълнително инвентаризирани количества дървесина в 

насажденията, предмет на договора, при наличие на обективни причини, 

удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида или 

интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични цени по 

асортименти/категории дървесина за съответното насаждение.  

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 
13. КУПУВАЧЪТ е длъжен да отсича само маркираните дървета, съгласно 

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

план. Да подреди дървесината на временен склад по начин, позволяващ приемането на 

същата. 

14. КУПУВАЧЪТ осъществява сечта и извоза на дървесината по график-заявка за 

сеч и извоз на дървесината (Приложение №2 към настоящия договор). 

15. КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начините и 

сроковете, определени в настоящия договор. Плащанията по настоящия договор, стават 

на основание изготвен от страните двустранен протокол за кубиране. 

16. КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество едра строителна 

дървесина по асортименти, съгласно посочените в БДС. В случаите, когато същият 



добива асортименти извън посочените в БДС, отнасянето на тези асортименти към 

съответната категория дървесина в протокола за кубиране се извършва само въз основа 

на диаметъра на тънкия край и качеството  на дървесината, съгласно БДС. Въз основа 

на данните от протокола за кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава превозен билет след 

извършено плащане от страна на КУПУВАЧА.  

17. КУПУВАЧЪТ няма право да предоставя на трети лица правото на ползване 

върху дървесината от обекта. 

18. КУПУВАЧЪТ се задължава  да представя предоставените му документи 

съгласно ЗГ и действащите подзаконови нормативни актове на съответните 

длъжностни лица от РДГ - Русе за проверка и контрол. 

19. КУПУВАЧЪТ се задължава след извеждане на сечта при възобновителни 

сечи да предприеме мерки за опазване на подраста, включващи подрязване на пънове 

след приключване на сечта. 

Извозът на добитата дървесина да се осъществява само по обозначените 

технологични пътища по съответния технологичен план.  

КУПУВАЧЪТ отстранява за своя сметка допуснатите/причинените повреди на 

пътната мрежа, съоръжения, подраст, подлес и др. при осъществяване на ползването в 

обекта. 

20. КУПУВАЧЪТ е длъжен да осигури присъствието на лицензиран лесовъд, с 

когото е сключил договор, при освидетелствуване на сечището. 

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

транспортирането на добитата дървесина до и от временен склад, КУПУВАЧЪТ е 

длъжен да спазва изискванията по охрана и безопасност на труда. 

22. КУПУВАЧЪТ се задължава да постави на входа и изхода на обекта, на 

горските пътища и туристически пътеки, преминаващи през обекта, както и на 

временния горски склад, обозначителни табели по образец, съгласно Приложение № 3 

от настоящия договор. 

23. КУПУВАЧЪТ се задължава да използва за извършване на добива и извоза на 

дървесина по договора само регистрирана и технически изправна горска техника. При 

използване на техника за добив и извоз на дървесина по договора, за която не са 

представени при сключването на договора свидетелство за регистрация и документ за 

техническа изправност на техниката, КУПУВАЧЪТ е длъжен незабавно да представи 

на ПРОДАВАЧА документите за регистрация и техническа изправност за тази 

техника. 

24. КУПУВАЧЪТ се задължава при осъществяване на добива на дървесина 

сортиментите от категория ЕСД, ССД и ОЗМ да се измерват с клупа в плътни куб.м. и 

отбелязват на челата с траен знак.  

25. С оглед спазване на принципите и режимите за стопанисване на горите, 

попадащи в горските типове природни местообитания,  включени в границите на 

защитените зони,  и изискването за поддържане на мъртва дървесина до 10 % от запаса 

на насажденията КУПУВАЧЪТ е длъжен да остави в сечището част от добитата 

дървесина и част от отпадъчната дървесина, получена при добива. 

26. КУПУВАЧЪТ се задължава да изпълнява изискванията на чл. 52, ал.6 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП (Приложение № 4 от проекта на договор). 

 

VII. СЪОБЩЕНИЯ 
27. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на 

договора, ще се извършат в писмена форма. При промяна на адреса за кореспонденция 

на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информират 

ответната страна.  



    

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
28. Условия за прекратяване на договора: 

   28.1. Едностранно - от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено уведомление, след 

констатирано нарушение на Закона за горите, подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му, нанесло вреди или констатирано неизпълнение на технологичния план 

от страна на КУПУВАЧА. 

   28.2. Едностранно - от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено уведомление, при 

отказ от страна на КУПУВАЧА да получи позволителното за сеч в срока определен 

при условията на настоящия договор. 

   28.3. Едностранно - от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено уведомление, при 

отказ от страна на КУПУВАЧА да заплати някоя от вноските си в срока, определен 

съгласно условията на  настоящия договор. 

 В горните случаи внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение не се връща.

  

   28.4. С изтичане на срока на договора.   

   28.5. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

Страната по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по 

настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и сечта не е започнала, ПРОДАВАЧА възстановява на 

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

пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди.  

Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени 

реституционни претенции и е започнала сеч, договорът се прекратява с едностранно 

писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като КУПУВАЧА 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. 

 

IX. ОТГОВОРНОСТИ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
29. При забавено, лошо или частично изпълнение (с изключение на изрично 

уговорените в настоящия договор случаи) от страна на КУПУВАЧА, същият дължи 

неустойка в размер на 2 % от стойността на договора, за всеки ден просрочие, до 

пълното му отстраняване, но не повече от 10%. В случай, че неизпълнението продължи 

повече от 30 дни, договорът може да се прекрати едностранно от ПРОДАВАЧА. 

Неустойка по договора не се дължи при наличие на обективни причини за 

неизпълнението, констатирани с протокол, подписан от страните по договора. 

30. В случай на увреждане на стоящи немаркирани дървета, размерът на 

санкцията е 30,00 лева за всяко наранено дърво . 

31. ПРОДАВАЧЪТ задържа гаранцията за изпълнение по договора в случай, че 

КУПУВАЧЪТ не изпълни виновно което и да е от задълженията си по договора.  

32. Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията 

си по настоящия договор, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства, уважени 

реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали 

след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно 

невъзможно. 
33. ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 50% от гаранцията за 

изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ПРОДАВАЧЪТ виновно не 

е изпълнил някое от задълженията си по настоящия договор. 



 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
34. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

35. Настоящият договор може да бъде изменян в случаите и по реда посочен в ЗГ 

и подзаконовите нормативни актове, при наличието на взаимно съгласие между 

страните, изразено в писмена форма. 

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

законодателство. 

37. Всички спорове, касаещи изпълнението, неизпълнението, действието, 

тълкуването или приложението на настоящия договор ще се разрешават чрез преговори 

и взаимни отстъпки между страните. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът 

ще бъде решаван по съдебен ред. 

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

страните. 

0  

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

…………..…… 
           /ПЛАМЕН СТОИЛОВ/                                                

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - за общата цена на обект № 1 и разпределението й по насаждения и 

категории дървесина в прогнозно количество по сортиментна ведомост 

 

 

 

Цената общо за Обект №         е  ……………………… лв. ( 

………………………………………….. лева ) без ДДС 

           

В т.ч. по сортименти дървесина общо за обекта както следва: 

 

 

 

 

2 ПРОДАВАЧ: …………..…               КУПУВАЧ: 

…………..…… 
           /ПЛАМЕН СТОИЛОВ/                                                

          КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

График-заявка за сеч и извоз на дървесината 

ОП 

,,ПАРКСТРОЙ-

РУСЕ” срок за сеч  

срок за 

извоз  

Количеств

о Количество   пл.куб.м 

отдел под отдел от-до, дата от-до, дата куб.м  я
н
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ф
ев
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и
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ст
 

се
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те
м

в
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и

 

о
к
то

м
в
р
и

 

н
о
ем

в
р
и

 

д
ек

ем
в
р
и

 

№ -х 

ХХ.ХХ-

ХХ.ХХ.201

7 г. 

ХХ.ХХ-

ХХ.ХХ.20

17г.                           

                                

                                

Всичко:       минимум -40 %             

    забележка: 100% 

 

 
 

3 ПРОДАВАЧ: …………..…               КУПУВАЧ: 

…………..…… 
           /ПЛАМЕН СТОИЛОВ/                                                

               КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ                           

 

               

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 

 

НА ОБЕКТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 
                                         

ДГС / ДЛС / УОГС / Община __________________________ 

Отдел_________, подотдел_________, Обект № _________ 

 

Извършва се ______________________________________________________________сеч  

                    /отгледна, възобновителна, санитарна, принудителна, техническа, други  / 

по позволително за сеч      №______/______г.  
                      
 

Изпълнител / Подизпълнител: _____________________, удостоверение №______/______г.  

 

 

Регистриран лесовъд ____________________________, удостоверение №______/______г.,  

 

Срок за извършване на сечта и извоза в обекта от  _______________ до_______________г. 

ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕВИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 52, ал. 6 

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

общинска собственост и  за ползването на дървесина и недървесни продукти 

 

 

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

( трите имена ) 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................ЕИК

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

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

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

 

 

ДЕКЛАРИРАМ , ЧЕ : 

 

Ще изпълнявам изискванията на Регламент (ЕС) № 995/2010 г. на Европейския 

парламент. 

 

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

гр. .................................. ( подпис ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

        на КОМИСИЯТА 

 

 

 

                                                       З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА  

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

 

 

 От 

………………………………………………………………………………………….. 

/Управител по съдебна регистрация или представител по пълномощие/ 

 

 Живущ на адрес: гр./с/………………….,обл.……………… 

ул…………………..................................... 

 л.к.№………...………., изд.на ............……………… от ….......…………………....... 

 ЕГН ……………………………. 

 Управител /представител/ на ТД/ЕТ/ …………………………………, 

ЕИК.................. 

 адрес на управление ……………………………………...…………………………… 

 тел:  ………………………..;                    ел. поща: 

……………………………… 

№.................................. на удостоверението за регистрация на кандидата в 

публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност 

 
 

  Господин Председател, 

   

 Желая да участвам в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен в 

Обект № ....,отдел ............................................................................ от горски територии 

общинска собственост на Община Русе. 

При изпълнението на дейностите ще използвам/няма да използвам 

подизпълнители. 

 

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

 

 

 

 Гр………………….     ЗАЯВИТЕЛ: ………………… 

                  .......................... г. 

   

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи, 

описани в Условията за провеждане на търга.   

 

          



           ОБРАЗЕЦ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 От ...................................................................., ЕГН .........., жител на гр. 

........................, живущ гр. ......................................, община ".......................................", ул. 

................................., л. п. с. ...... № ........, издаден от 

.............................. гр. ........................... на ........ г. управител (член на управителния съвет, 

член на Съвета на директорите) на "......................................................................" ООД 

(АД) 

 

 

                                                        ДЕКЛАРИРАМ, че 

   

1. В качеството си на управител (член на управителен орган) на 

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

………………………………………………………………………………………………….  
(изписва се името и правно-организационната форма на кандидата) 

 

 Няма да използва подизпълнители 

 Ще използва следните подизпълнители: 

1.………………………………….…………………… с 

ЕИК................................................ с адрес на управление: 

…………………………….………………...............................................номер на 

удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 235 или 241 от 

ЗГ ……………………………………………………………………………………….... 
2.………………………………….…………………… с 

ЕИК................................................ с адрес на управление: 

…………………………….………………...............................................номер на 

удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 235 или 241 от 

ЗГ ……………………………………………………………………………………….... 
(Вярното се подчертава!) 

 

 Прилагам документи на посоченият от мен подизпълнител/съгласно т.12 от 

Заповедта за откриване на търга./: 

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

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

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата декларация се попълва от управителя на кандидата и от 

всеки един член от управителния орган на същия. Представя се в оригинал. 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

посочване на неверни данни. 

 

  

 

Дата: ........ ……………г.                                        ДЕКЛАРАТОР: ............................ 
 

 

 



Образец 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

доказваща техническата обезпеченост на кандидата, че разполага с необходимата 

техника за изпълнение на дейността 

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

( трите имена ) 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................ЕИК

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

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

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

ДЕКЛАРИРАМ , ЧЕ : 

Представляваното от мен дружество или в качеството ми на едноличен търговец 

разполага/м със следното техническо оборудване за изпълнението на дейносттите, 

която е регистрирана, в зависимост от вида и, съгласно действащото законодателство, и 

технически изправна, както следва : 

1...................................... ..............................–  ........... бр. 

2...................................... ..............................–  ........... бр. 

3...................................... ..............................–  ........... бр. 

4...................................... ..............................–  ........... бр. 

5...................................... ..............................–  ........... бр. 

6...................................... ..............................–  ........... бр. 

и 

1...................................... ..............................–  ........... бр. 

2...................................... ..............................–  ........... бр. 

1...................................... ..............................–  ........... бр. 

2...................................... ..............................–  ........... бр. 
Декларираното по - горе техническо оборудване към момента е изцяло собственост на 

представляваното от мен дружество или  изцяло моя собственост в качеството ми на едноличен 

търговец  и по отношение на правото на собственост върху посоченото оборудване няма претенции от 

трети лица или други претенции, които биха осуетили или затруднили изпълнението на дейностите, 

и/или към момента използвам техническо оборудване , изцяло/частично собственост на 

…………………………………..……………, въз основа на надлежен писмен документ , като срока за 

ползване не е по-кратък от срока за изпълнение на настоящата процедура и към момента  по 

отношение на правото на собственост върху техническото оборудване няма претенции от трети лица 

или други претенции , които биха осуетили или затруднили изпълнението на настоящата процедура. 

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

вписване на неверни данни в настоящата декларация . 

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

гр. .................................. ( подпис ) 

 

 

Образец 



 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за обезпечеността на кандидата с комплекти от защитно-работно оборудване (облекло) 

 

Долуподписният……………………………………………………………………… 

качеството си на:………………………………………………………………… 

на фирма”…………………………………………………… ……….........” 

с адрес на управление: ……………………………….......................................... 

ЕИК/БУЛСТАТ……..………………; 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

 

Че представляваният от мен кандидат „……..........................................……” 

……….., разполага с необходимото специализирано техническо и работно оборудване 

по брой и комплекти, в състояние, количество, качество и вид, съгласно изискванията 

от Тръжните условия, утвърдени със Заповед №…../……………….. г. от Кмета на 

Община Русе. С настоящата декларация заявявам, че при изпълнение на дейностите в 

държавни горски територии, представляваният от мен кандидатът ще използва 

притежаваната специализирана техника и защитно-работно облекло по начин и при 

условия, които осигуряват спазването на нормативните изисквания за безопасни 

условия на труд и опазване на околната среда. 

 

Запознат съм с наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за 

попълване на декларация с невярно съдържание. 

 

 

дата:...............     ПОДПИС:………………………....... 

гр....................    (……………………………..) 
                (подпис; име и печат ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Долуподписният……………………………………………………………………… 

качеството си на:………………………………………………………………… 

на фирма”…………………………………………………… ……….........” 

с адрес на управление: ……………………………….......................................... 

ЕИК/БУЛСТАТ……..………………; 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

Представляваното от мен дружество 

„.........................................................................................…” разполага със следните 

технически лица, назначени на трудов договор за изпълнение възлагането на дейността, 

съгласно Заповед №…../……………….. г. от  Кмета на Община Русе,както следва: 

 

1. Технически лица, правоспособни за работа с Бензиномоторен трион 

(БМТ): 

1.1. ........................ – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност 

№......../......г. Трудов договор ............/...........г. 

1.2. ........................ – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност 

№......../......г. Трудов договор ............/...........г. 

1.3. ........................ – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност 

№......../......г. Трудов договор ............/...........г. 

1.4. ........................ – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност 

№......../......г. Трудов договор ............/...........г. 

1.5. ........................ – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност 

№......../......г. Трудов договор ............/...........г. 

1.6. ........................ – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност 

№......../......г. Трудов договор ............/...........г. 

 

2. Технически лица, правоспособни за работа с техника за извличане на 

временен склад и/или за товарене на дървесина: 

2.1.............................. – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност 

№......../......г. Трудов договор ............/...........г. 

2.2.............................. – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност 

№......../......г. Трудов договор ............/...........г. 

2.3.............................. – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност 

№......../......г. Трудов договор ............/...........г. 

2.4.............................. – на длъжност: ................, Свидетелство за правоспособност 

№......../......г. Трудов договор ............/...........г. 

Запознат съм с наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за 

попълване на деларация с невярно съдържание. 

 

дата: ....................  ПОДПИС:......................................... 

гр. ...................                              (.............................................)  
 

 
 

 

Образец 
 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 

За обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. „г” и „д” 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 ........................................................, както и 

временно изпълняващ такава длъжност в ......................................................................, 

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

......................../, с идентификационен номер по БУЛСТАТ ..................................., със 

седалище и адрес на управление ............................................................................................. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

 1. Не съм 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 Община Русе.  

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 

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

вписване на неверни данни в настоящата декларация . 

 

 

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

гр. .................................. ( подпис ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 



 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

За обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. „а” и „е” 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. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност 

 

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

на неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

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

гр. .................................. ( подпис ) 

  



Образец 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

За обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. „б”, „в” и „ж” 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 ........................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ : 

 

Представляваното от мен дружество /в качеството ми на едноличен търговец/ : 

1. Не е обявено 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 Русе, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

вписване на неверни данни в настоящата декларация . 

 

 

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

гр. .................................. ( подпис ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                             

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Официално наименование на търговеца 

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

2. Седалище и адрес на управление : 

област................................................... 

гр. /с/........................................................ пощенски код ...................................................... 

ул. N , жк , блок , вход, етаж, ап.,пощенска кутия .............................................................. 

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

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

телефон..............................................., факс / телефакс /................................................... 

ЕИК............................................. 

ИН по ДДС................................. 

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

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

4. Обслужваща банка.......................................................................................................... .. 

банкова сметка ................................., б.код ....................................., БИН .........................  

5.Лице за контакти – име , презиме , фамилия и  длъжност 

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

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

адрес........................................................................................................................ .............. 

телефон.......................................... 

 

                                                                                                                                                                     

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

                                                                                         / подпис и печат / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД И ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА ,ПРЕДМЕТА И 

ОБЕКТА НА ТЪРГА 

 

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

Л.К.№.................................,изд.на..........................от................................ЕГН.........................  

В качеството си   

на:........................................................................................................................ 

На”..............................................................................................................................................” 

 - участник в  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от 

горски територии собственост на Община Русе  в  Обект 1  

 

 

                                                    ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Извършил съм оглед на Обект 1  и съм запознат с предмета на настоящата процедура. 

2. Приемам всички условия за предмета и обекта на същата. 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


