
 
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

 

 

З А П О В Е Д 

№…………… 

гр.Сунгурларе,....................2021 год.. 

 

 На основание  чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 1, т. 1 във връзка с  чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 53, 

чл. 38 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” 

/Наредбата/ и утвърден график от Кмета на Община Сунгурларе, 

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:  

 

1. Да се проведе таен търг за продажба на стояща дървесина на корен съгласно и по реда на 

чл. 49, ал.1, т. 2 от Наредбата, от Oбект № 2108/ЛФ 2021 г., на територията на Община 

Сунгурларе, включени в ГП на Община Сунгурларе, по цени (без ДДС), количества и 

категории дървесина, както следва. 

 

Забележки:  

Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни. При разлики между 

действително добитата дървесина от съответния обект и посочените в настоящата 

документация, заплащането ще се извършва по действително добито количество, отразено в 

предавателно-приемателния протокол по достигнати цени, отразени в договора за покупко-

продажба на стояща дървесина на корен.  

Началната цена за обектa, под която участниците не могат да правят валидни предложения е:  

- за Oбект № 2108/ЛФ 2021 г. –  36827 (тридесет и шест хиляди осемстотин двадесет и 

седем) лв. без ДДС 

Офертите следва да бъдат съобразени с одобрен от Кмета на Община Сунгурларе, График за 

Обект 2108 - ЛФ2021 г., с прогнозно количество дървесина, подлежащо на продажба на корен –   

1007 плътни м3,  

Плащането ще се извършва по категории дървесина и по добити асортименти в срокове и по 

начин описани в проекто - договора. 

 Краен срок за изпълнение на договора за Oбект № 2108/ЛФ 2021 г.  – 31.05.2022 г. 

 

 

Община Обект Отдел, Дърве- Категории, асортименти, количество, начална цена

Сунгур- подотдел сен ЕДРА СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА общо Гаранция

ларе вид трупи за трупи за тънки обли технолог. технолог. ритловици технолог. дърва

бичене бичене трупи греди дървесина дървесина дървесина за огрев

над 30см. 18-29см. 14-17см. за

ед. учас-

кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена колич. цена стойност тие 5%

Отдел куб.м.3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 м3 лв./м3 лв. лв.

"ОГТ" 2108 1038а,в, чб 11 50 141 40 46 40 281 35 282 35 93 35 61 35 915 36,20 33125,00

г,у,ф, бб 8 50 11 40 4 40 28 35 1 35 3 35 2 35 57 38,42 2190,00

1039г,з бл 6 44 4 42 10 43,20 432,00

цр 12 44 8 42 20 43,20 864,00

срлп 3 44 2 42 5 43,20 216,00

Общо за обекта: 19 50 152 40 50 40 309 35 283 35 117 36,62 77 35,18 1007 36,57 36827,00 1841



2. Участниците в търга следва да внесат предварително гаранция за участие в размер на 5% от 

началната цена на обекта, а именно: 1841 /хиляда осемстотин четиридесет и един/ лв. 

Определената гаранция за участие в процедурата е вносима по набирателна сметка на Община 

Сунгурларе в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 

BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG86UNCR70003321757314 

всеки работен ден, краен срок - 16.00  часа на 28.10.2021 г. 

 

 3.За да бъдат допуснати до участие в търга, участниците следва да са търговци, отговарящи на 

изискванията на чл. 115 от Закона за горите, като и да депозират в деловодството на Община 

Сунгурларе, всеки работен ден от 9:00 – 16:00 часа,краен срок до 16:00 ч. на 28.10.2021 г., оферта, 

която задължително съдържа: 

 

а) Заявление за участие по образец, в което се посочват обектът, за който се участва, името на 

участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния 

регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2, и 

срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията 

за провеждане на търга; 

 

б) Декларация по образец, че участникът: 

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

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

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

- не е в производство по ликвидация; 

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с 

Кмет на Община Сунгурларе, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната 

общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ; 

- не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

-не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

-няма парични задължения към Община Сунгурларе, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

орган;  

- е внесъл в срок гаранция за участие в търга; 

- Отговаря на техническите и квалификационните изисквания за участие в процедурата, а именно: 

- Бензинов моторен трион – 3 (три) броя; 

- Горски специализиран трактор-влекач – 1 (едн) броя; 

- Булдозер – 1 (един) брой. 

 



Забележки:  

1. Като доказателства за установяване наличието на обстоятелството – 3 бр. бензинови моторни 

триона, участниците следва да представят заверени копия на фактури, доказващи правото на 

собственост или заверени доказателства за закупуването им на лизинг; 

2. Като доказателство за установяване наличието на  обстоятелствата – 1 бр. Горски 

специализиран трактор-влекач и 1 бр. Булдозер, кандидатите следва да представят заверен документ 

за правото на собственост или заверени доказателства за закупуването им на лизинг, както и 

свидетелство за регистрация на МПС за всяка една от изброените машини и талон за преминат 

годишен технически преглед. 

 Участниците следва да разполагат с човешки ресурс, както следва: 

- 3 (три) бр. секачи притежаващи свидетелство за придобита правоспособност за работа със 

земеделска и горска техника; 

- 1 (един) бр. водачи на трактор – притежаващи съответната категория Твк Г; 

- 1 (един) бр. машинист на булдозер, притежаващи съответната правоспособност; 

 

 Забележка: Участниците трябва да има сключени трудови договори при петдневна работна седмица 

и  на пълен 8 часов работен ден с минимум 3 (три) работника на длъжността „секач”, притежаващи 

свидетелство за придобита правоспособност за работа със земеделска и горска техника, съгласно 

ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, както и с 1 (един) водач на трактор – притежаващ 

съответната категория Твк Г и 1 (един) машинист на булдозер, притежаващ съответната 

правоспособност. 

 Трудовите договори с тези лица трябва да са сключени и регистрирани в  НАП, към датата на 

подаване на оферти за участие в открития конкурс. Трудовите договор могат да бъдат и срочни, като 

крайният им срок следва да е равен или по-голям от срока за изпълнение за дейностите в обекта-

31.05.2022 год. 

 

в) плик "Ценово предложение", като ценовото предложение следва да е изготвено по образец; 

г)  декларация по образец, че кандидата е запознат и ще спазва 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 

д) Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, 

свързан с дейностите по добив и преработка на дървесина, който документ следва да удостоверява, че 

търговецът прилага някоя от следните системи за: 

- устойчиво управление на гори, или 

- контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или 

- качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.  

Документът за съответствие с международен стандарт се представя и в превод на български 

език. 

 

е) Документи доказващи наличие на собствени мощности за преработка на съответните категории 

дървесина, включени в Обект 2108 

 

ж)Удостоверение издадено от Регионална дирекция по горите Бургас, че кандидата има регистриран 

обект по чл. 206 от Закона за горите на територията на Община Сунгурларе 



з)Заявление до Община Сунгурларе по чл. 38, ал. 4 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, подадено до 01.10.2020 г., че търговецът желае да 

закупи дървесина по асортименти и дървесни видове, предмет на настоящия търг. 

 3.1. Изискванията на чл.18, ал. 1, т. 3 от наредбата с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се 

отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон 

или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран. 

  3.2. Изискванията на чл.18,ал. 1, т. 3, букви "а" и "е" от Наредбата  се прилагат, както следва: 

- при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено 

управлението на един съдружник или на друго лице; 

- при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 

- при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки от 

тях; 

- при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя; 

- при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния 

съвет; 

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

управлението; 

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват 

участника; 

- в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от 

един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е 

включена територията на Република България. 

3.3.Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по 

чл.18 ал. 1 от Наредбата , които са на чужд език се представят в официално заверен превод. 

3.3.Нотариално заверено пълномощно в случаите, когато участникът присъства на търга, чрез свой 

упълномощен представител - оригинал  или заверено от участника копие. 

3.4.Друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване на 

процедурата или в условията за провеждането й.  

 

4.Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. 

 

5.В плика по т.4 от настоящата заповед се поставят документите, изисквани от възложителя, както и 

отделен запечатан не прозрачен плик "Ценово предложение", наименованието на участника и обекта, 

за който той подава оферта. 

 



6. Пликът "Ценово предложение" съдържа попълнено, подписано и подпечатано  предложение на 

участника. 

 

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

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на 

приносителя се издава документ. 

 

8. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат на участниците оферти, които са представени 

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

обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.7. 

 

9. Отказва се приемането и разглеждането на оферта на участник, когато офертата не е оформена 

съгласно изискванията на възложителя или е подадена извън определените срокове. 

 

10. Определения за купувач участник, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 10 

на сто от достигната стойност на обекта. 

 

11. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на определения за 

купувач участник : 

1. парична сума, внесена по сметка на Община Сунгурларе; 

2. банкова гаранция, учредена в полза на Община Сунгурларе. 

 

12. В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след 

писмено известие от Община Сунгурларе. 

 

13. Когато определеният за купувач участник е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата 

на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на 

договора. 

 

14.Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 90 календарни дни, считано от 

насрочената дата за провеждане на процедурата. 

 

14.1.Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на 

представените от тях оферти. 

 

14.2.Продавачът може да изиска от класираните на първо и второ място участници да удължат срока 

на валидност на офертите си до момента на сключване на договора. 



 

15. Купувачът се определя въз основа на оценка на офертите по  критерия- НАЙ – ВИСОКА 

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА. 

 

16.Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга; 

    -Участниците в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страницата на Община 

Сунгурларе без заплащане или да я закупят от касата на Община Сунгурларе  всеки работен ден от 

9:00 – 16:00 часа, краен  срок – 16:00 часа на 28.10.2021 год. Цената на тръжната документация е 

25,00 (двадесет и пет) лева без ДДС.  

 

17.Място и срок за подаване на офертите; 

  - Участниците следва да депозират офертите си в деловодство на Община Сунгурларе - краен срок 

до 16:00 часа на 28.10.2021 год.   

 

18. Място, дата и час на провеждане на търга; 

-Търгът ще бъде проведен на 29.10.2021 год. от 11:00 часа в административната сграда на Община 

Сунгурларе, находяща се на адрес:  Област Бургас, Община Сунгурларе ,гр.Сунгурларе,ул.”Георги 

Димитров” №2. Етаж 2 

 

19.  НЕ  СЕ допуска наемане на подизпълнители от спечелилия търга участник; 

 

20. До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица  могат да 

поискат писмено разяснения по документацията за участие. В срок един ден от постъпване на 

искането продавача публикува разяснението на интернет страница си, без да посочва лицето, 

направило искането. 

 

21. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

продавача условия. 

 

22. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

 

23.Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта за обекта за който участва. 

 

24.Комисията започва работа в обявения в заповедта за откриване на търга час, след получаване на 

списъка с участници и представените оферти. 

 



25. При провеждане на търга кандидатите не са задължени, но имат право да присъстват лично 

или чрез упълномощен представител при работата на комисията след представяне на документ 

за самоличност и  пълномощно от представлявания. 

 

26. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съдържанието на 

постъпилите оферти съгласно изискванията на чл. 18 от Наредбата. Комисията проверява 

информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп. 

 

27. Комисията отстранява от търга участник: 

1. който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18 от Наредбата; 

2. за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата ; 

3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия 

на възложителя. 

 

28. Не се отварят и не се разглеждат ценовите предложения на участниците, които са отстранени от 

по-нататъшно участие. 

 

29. В търга комисията отваря пликовете "Ценово предложение" на всички допуснати участници и 

съобщава всички направени предложения. Предложения, подадени в плик "Ценово предложение", 

които са по – ниски от предварително обявената от възложителя начална цена, не участват в 

класирането. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

30. Комисията оценява предложенията на участниците съгласно критериите, посочени в 

документацията за участие в търга и определя класирания на първо и на второ място. 

 

31. Комисията определя класирания на първо и на второ място участник в търга за конкретния обект 

съобразно времето на подаване на офертата, когато двама или повече участници са предложили 

еднаква най-висока цена - при критерий най-висока цена; 

 

32. Когато е подадена оферта само от един участник, комисията я разглежда и когато участникът 

отговаря на условията за допускане, включително предложението му е изготвено в съответствие с 

изискванията на възложителя, той се обявява за купувач. 

 

33. Участниците, класирани на първо и на второ място, са длъжни от момента на попълването на 

декларацията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата до сключването на договора да уведомяват продавача 

за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства. 

 



34. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците, който 

се предава на продавача за утвърждаване. 

 

35. Заседанията на комисията при търга до оценката на офертите и изготвянето на протокола са 

публични. 

 

36. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Сунгурларе,  както и да 

се постави на видно място в сградата на Община Сунгурларе. 

 

37.Утвърждавам документацията, която е неразделна част от настоящата Заповед за откриване на 

таен търг. 

 

 38.Контрол по изпълнение на заповедта възлагам инж. Д. Гавазов –зам.кмет на Община Сунгурларе.                                                   

                                                                                

 

       

                                                                 КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ.....………..… 

                                                                                                                             /д-р Георги Кенов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УСЛОВИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАЕН ТЪРГ 

                                      за продажба на стояща дървесина на корен 

 

I.ПРЕДМЕТ НА ТАЙНИЯ ТЪРГ: 

Продажба на стояща дървесина на корен съгласно и по реда на чл. 49, ал.1, т. 2 от 

Наредбата, от Oбект № 2108/ЛФ 2021 г., на територията на Община Сунгурларе, включени в 

ГП на Община Сунгурларе, по цени (без ДДС), количества и категории дървесина, както 

следва. 

  
Забележки: При продажбата на стояща дървесина на корен, за определяне размерите и 

качеството на асортиментите се прилага Български държавен стандарт (БДС) 
 Краен срок за сеч и извоз за Обект №2108 – 31.05.2022 год. 

Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни. При разлики между действително 

добитата дървесина от съответния обект и посочените в настоящата документация, заплащането ще 

се извършва по действително добито количество, отразено в предавателно-приемателния протокол по 

достигнати цени, отразени в договора за покупко-продажба на стояща дървесина на корен.  

 

           II. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ТЪРГА: 

Търгът ще бъде проведен на 29.10.2021 г. от 11:00 часа в административната сграда на Община 

Сунгурларе, находяща се на адрес:  Област Бургас, Община Сунгурларе, гр.Сунгурларе,ул.”Георги 

Димитров” №2, етаж 2.  

. 

 III. НАЧАЛНА ЦЕНА 

Началната цена за обектa, под която участниците не могат да правят валидни предложения е:  

- за Oбект № 2108/ЛФ 2021 г. –  36827 (тридесет и шест хиляди осемстотин двадесет и 

седем) лв. без ДДС 

 

 ІV. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА/ИТЕ. 

Участниците могат да направят оглед на обекта, със собствен превоз, през всички работни дни, 

краен срок до 12.00 часа на 28.10.2021 г. Разходите за огледа са за сметка на кандидата. 

 

V. РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ 

Община Обект Отдел, Дърве- Категории, асортименти, количество, начална цена

Сунгур- подотдел сен ЕДРА СРЕДНА ДРЕБНА ДЪРВА общо Гаранция

ларе вид трупи за трупи за тънки обли технолог. технолог. ритловици технолог. дърва

бичене бичене трупи греди дървесина дървесина дървесина за огрев

над 30см. 18-29см. 14-17см. за

ед. учас-

кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена колич. цена стойност тие 5%

Отдел куб.м.3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 куб.м3 лв./м3 м3 лв./м3 лв. лв.

"ОГТ" 2108 1038а,в, чб 11 50 141 40 46 40 281 35 282 35 93 35 61 35 915 36,20 33125,00

г,у,ф, бб 8 50 11 40 4 40 28 35 1 35 3 35 2 35 57 38,42 2190,00

1039г,з бл 6 44 4 42 10 43,20 432,00

цр 12 44 8 42 20 43,20 864,00

срлп 3 44 2 42 5 43,20 216,00

Общо за обекта: 19 50 152 40 50 40 309 35 283 35 117 36,62 77 35,18 1007 36,57 36827,00 1841



Участниците следва да депозират офертите си в деловодство на Община Сунгурларе - краен срок до 

16.00 часа на 28.10.2021 г.  

 

VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

  1. За да бъдат допуснати до участие в търга, участниците следва да са търговци, отговарящи на 

изискванията на чл. 115 от Закона за горите, като и да депозират в деловодството на Община 

Сунгурларе, оферта, която задължително съдържа: 

 

а) Заявление за участие по образец, в което се посочват обектът, за който се участва, името на 

участника, ЕИК или ЕГН, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния 

регистър по чл. 241 или 235 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2, и 

срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява с условията 

за провеждане на търга; 

 

б) Декларация по образец, че участникът: 

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

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

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

- не е в производство по ликвидация; 

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с 

Кмет на Община Сунгурларе, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната 

общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ; 

- не е сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

-не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

-няма парични задължения към Община Сунгурларе, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

орган;  

- е внесъл в срок гаранция за участие в търга; 

- Отговаря на техническите и квалификационните изисквания за участие в процедурата, а именно: 

- Бензинов моторен трион – 3 (три) броя; 

- Горски специализиран трактор-влекач – 1 (един) броя; 

- Булдозер – 1 (един) брой. 

 

Забележки:  

1. Като доказателства за установяване наличието на обстоятелството – 3 бр. бензинови моторни 

триона, участниците следва да представят заверени копия на фактури, доказващи правото на 

собственост или заверени доказателства за закупуването им на лизинг; 

2. Като доказателство за установяване наличието на  обстоятелствата – 1 бр. Горски 

специализиран трактор-влекач, 1 бр. Булдозер, кандидатите следва да представят заверен документ за 



правото на собственост или заверени доказателства за закупуването им на лизинг, както и 

свидетелство за регистрация на МПС за всяка една от изброените машини и талон за преминат 

годишен технически преглед. 

 Участниците следва да разполагат с човешки ресурс, както следва: 

- 3 (три) бр. секачи притежаващи свидетелство за придобита правоспособност за работа със 

земеделска и горска техника; 

- 1 (един) бр. водач на трактор – притежаващи съответната категория Твк Г; 

- 1 (един) бр. машинист на булдозер, притежаващи съответната правоспособност; 

 

 Забележка: Участниците трябва да има сключени трудови договори при петдневна работна седмица 

и  на пълен 8 часов работен ден с минимум 3 (три) работника на длъжността „секач”, притежаващи 

свидетелство за придобита правоспособност за работа със земеделска и горска техника, съгласно 

ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, както и с 1 (един) водач на трактор – притежаващ 

съответната категория Твк Г, 1 (един) машинист на булдозер, притежаващи съответната 

правоспособност. 

 Трудовите договори с тези лица трябва да са сключени и регистрирани в  НАП, към датата на 

подаване на оферти за участие в открития конкурс. Трудовите договор могат да бъдат и срочни, като 

крайният им срок следва да е равен или по-голям от срока за изпълнение за дейностите в обекта-

31.05.2022 год. 

в) плик "Ценово предложение", като ценовото предложение следва да е изготвено по образец; 

г)  декларация по образец, че кандидата е запознат и ще спазва 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 

д) Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, 

свързан с дейностите по добив и преработка на дървесина, който документ следва да удостоверява, че 

търговецът прилага някоя от следните системи за: 

- устойчиво управление на гори, или 

- контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или 

- качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.  

Документът за съответствие с международен стандарт се представя и в превод на български 

език. 

 

е) Документи доказващи наличие на собствени мощности за преработка на съответните категории 

дървесина, включени в Обект 2108 

 

ж)Удостоверение издадено от Регионална дирекция по горите Бургас, че кандидата има регистриран 

обект по чл. 206 от Закона за горите на територията на Община Сунгурларе 

з)Заявление до Община Сунгурларе по чл. 38, ал. 4 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, подадено до 01.10.2020 г., че търговецът желае да 

закупи дървесина по асортименти и дървесни видове, предмет на настоящия търг. 

 2. Изискванията на чл.18, ал. 1, т. 3 от наредбата с изключение на букви "б", "в", "д" и "ж" се отнасят 

за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или 

законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран. 

  3. Изискванията на чл.18,ал. 1, т. 3, букви "а" и "е" от Наредбата  се прилагат, както следва: 



- при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено 

управлението на един съдружник или на друго лице; 

- при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 

- при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки от 

тях; 

- при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя; 

- при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния 

съвет; 

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

управлението; 

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват 

участника; 

- в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от 

един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято представителна власт е 

включена територията на Република България. 

4..Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по 

чл.18 ал. 1 от Наредбата , които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. 

 

5. Нотариално заверено пълномощно в случаите, когато участникът присъства на конкурса,чрез свой 

упълномощен представител - оригинал  или заверено от участника копие. 

 

VІІ. ДЕПОЗИРАНЕ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

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

представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. 

 

2.В плика по предходната точка се поставят документите, изисквани от възложителя, както и отделен 

запечатан непрозрачен плик  "Ценово предложение", наименованието на участника и обекта, за който 

той подава оферта. 

3.  Пликът "Ценово предложение" съдържат попълнено, подписано и подпечатано  предложение на 

участника. 

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

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на 

приносителя се издава документ. 

5.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на участниците оферти, които са 

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

плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.4. 

6.Възложителят отказва приемането и разглеждането на оферта на участник, когато офертата не е 

оформена съгласно изискванията на възложителя или е подадена извън определените срокове. 



 

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Определения за купувач участник представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 10 на 

сто от достигната стойност на обекта. 

2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на определения за 

купувач участник : 

- парична сума, внесена по сметка на възложителя; 

- банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. 

3. В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само след 

писмено известие от Община Сунгурларе. 

4. Когато определеният за купувач участник е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата 

на парична сума, внесената от него гаранция за изпълнение служи за пълно или частично изпълнение 

договора 

 

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1.Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 90 календарни дни, считано от 

насрочената първа дата за провеждане на процедурата. 

1.1.Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на 

представените от тях оферти. 

1.2.Продавачът може да изиска от класираните на първо и второ място участници да удължат срока 

на валидност на офертите си до момента на сключване на договора. 

 

2. Купувачът се определя въз основа на оценка на офертите по  критерия- НАЙ – ВИСОКА 

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА. 

 

3.Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга; 

    -Участниците в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страницата на Община 

Сунгурларе без заплащане или да я закупят от касата на Община Сунгурларе всеки работен ден от 

9:00 – 16:00 часа, краен  срок - 16:00 часа на 28.10.2021 г. Цената на тръжната документация е 25,00 

(двадесет и пет) лева без ДДС.  

 

4.Място и срок за подаване на офертите; 

  - Участниците следва да депозират офертите си в деловодство на Община Сунгурларе - краен срок 

до 16.00 часа на 28.10.2021 г.  

 

5. Място, дата и час на провеждане на търга; 



-Търгът ще бъде проведен на 29.10.2021 год. от 11:00 часа в административната сграда на Община 

Сунгурларе, находяща се на адрес:  Област Бургас,Община Сунгурларе, гр.Сунгурларе, ул.”Георги 

Димитров” №2, етаж 2.  

 

6.  Не се допуска наемане на подизпълнители от спечелилия търга участник; 

 

7. До 3 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица  могат да 

поискат писмено разяснения по документацията за участие. В срок един ден от постъпване на 

искането се публикува разяснението на интернет страницата на Община Сунгурларе, без да посочва 

лицето, направило искането. 

 

8. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Община 

Сунгурларе условия. 

 

9. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

 

10..Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта за обекта за който участва. 

 

Х. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

1.Комисията започва работа в обявения в заповедта за откриване на търга час, след получаване на 

списъка с участници и представените оферти. 

2. При търг не са задължени,но имат право да присъстват лично или чрез упълномощен 

представител при работата на комисията след представяне на документ за самоличност и 

пълномощно от представлявания. 

3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съдържанието на 

постъпилите оферти съгласно изискванията на чл. 18 от Наредбата. Комисията проверява 

информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен достъп. 

4. Комисията отстранява от търга участник: 

1. който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18 от Наредбата; 

2. за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата ; 

3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия 

на възложителя. 

 

5. Не се отварят и не се разглеждат ценовите предложения на участниците, които са отстранени от 

по-нататъшно участие. 



6. В търга комисията отваря пликове "Ценово предложение" на всички допуснати участници и 

съобщава всички направени предложения. Предложения, подадени в плик "Ценово предложение", 

които са по- ниски предварително обявената начална цена, не участват в класирането. 

9. Комисията оценява предложенията на участниците съгласно критериите, посочени в 

документацията за участие в търга и определя класирания на първо и на второ място. 

 

10. Комисията определя класирания на първо и на второ място участник търга за конкретния обект 

съобразно времето на подаване на офертата, когато двама или повече участници са предложили 

еднаква най-висока цена - при критерий най-висока цена; 

11. Когато е подадена оферта само от един участник, комисията я разглежда и когато участникът 

отговаря на условията за допускане, включително предложението му е изготвено в съответствие с 

изискванията на той се обявява за купувач. 

12. Участниците, класирани на първо и на второ място, са длъжни от момента на попълването на 

декларацията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата до сключването на договора да уведомяват 

възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства. 

13. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците, който 

се предава на възложителя за утвърждаване. 

14. Заседанията на комисията при търга до оценяване на офертите и изготвянето на протокола са 

публични. 

 ХI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  И  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

Комисията оценява офертите по критерия НАЙ – ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА. 

За купувач ще бъде определен участника, предложил най- висока цена 

 

ХII. ХОД НА ТЪРГА 

Търгът  протича в следните етапи: 

Първи етап - регистрация на участниците за участие в търга, чрез вписване в Регистъра по 

реда и часа на подаване на предложенията в деловодството на Община Сунгурларе 

Втори етап - допускане на кандидатите за участие чрез проверка редовността и 

достоверността на документите в офертата. 

Трети етап –  отваряне на пликове "Ценово предложение", обсъждане и оценка редовността  

им. 

Четвърти етап – класиране на участниците, съставяне и подписване на протокол за 

проведения търг 

             Пети етап –издаване на заповед за обявяване на класирането и определяне на КУПУВАЧ, или  

прекратяване на процедурата. 

Шести етап-сключване на договор. 

 

ХІІІ. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ 



Депозитите на кандидатите се задържат и освобождават по реда на чл. 31, 32 и чл. 33 от 

НУРВИДГТДОСПДНГП. 

 

XІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Община Сунгурларе сключва писмен договор с участника, определен за купувач. 

 

2.Договора по  т.1 се включват задължително всички предложения на участника в хода на проведения 

търга, въз основа на които е определен за изпълнител. 

 

3.Договорът се сключва в 14-дневен срок от: 

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

  2. съобщаването на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато предварително 

изпълнение. 

 

4.При неявяване или отказ на участника, определен за купувач, да сключи договор в срока по т. 3, 

непредставяне на изискуемите документи  или недоказване с тях на декларираните обстоятелства 

възложителят със заповед определя за купувач участника, класиран на второ място. 

 

5. В срока по т.3 участникът, определен за купувач, е длъжен да представи: 

5.1. всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова 

обезпеченост, които е декларирал; 

5.2. номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума - в случаите, когато гаранцията за 

изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на възложителя банкова 

гаранция за изпълнение на договора; 

5.3. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния 

участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския 

съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, където участникът е регистриран; 

 

6. Документите по т.5 следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в 

оригинал или заверено от участника копие. При представяне на заверено копие участникът представя 

и оригинала за сравнение. 

 

7. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния 

участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския 

съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, където участникът е регистриран  се представя и за подизпълнителите в случаите, в 

които е предвидено участието на такива. 



 

8. В 3-дневен срок от изтичането на срока по т. 3 комисия, определена от възложителя, проверява 

редовността и съответствието на представените документи по т. 5, за което се изготвя протокол. 

Протоколът се утвърждава от възложителя в 3-дневен срок и се публикува на интернет страницата 

му.  

 

9. Договор по т. 1 не се сключва с участник, определен за купувач, който: 

  1. в установения срок не представи документите по т. 5 или представените документи не отговарят 

на условията за провеждане на процедурата; 

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

орган; 

  3. има парични задължения към Община Сунгурларе, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

държавен орган, съответно - има задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, когато възложител е община. 

 

10. Когато за класирания на първо място и определен за купувач участник се установят 

обстоятелствата по т. 9, подт. 1, продавачът издава заповед, с която определя за купувач класирания 

на второ място. По отношение на определения класиран се прилагат последователно разпоредбите на 

чл. 23, ал. 6 и чл. 35, ал. 5 и 8 от Наредбата. 

 

11. В случай, че от момента на сключване на договора до началото на неговото изпълнение има срок 

по-дълъг от 30 дни, задължително в договора се включват клаузи за правата и задълженията на 

страните при евентуално възникване на форсмажорни обстоятелства. 

 

XV.ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Насажденията, включени в обекта се предават на купувача от Кмета на Община Сунгурларе или от 

оправомощено от него лице с издаване на писмено позволително за сеч и подписване на 

предавателно-приемателен протокол. Позволителното за сеч и протоколът се издават в присъствието 

на лицензирания лесовъд на изпълнителя, който ги подписва .  

2. В случай, че купувача не поиска позволително за сеч в определения от Община срок съгласно 

договора, договорът може да се прекрати едностранно от Кмета на Община Сунгурларе. 

3. Сроковете за плащане на цената, сроковете за издаване и получаване на позволителното за сеч се 

определят в договора . 

4. Плащането на цената се извършва на посочена в договора банкова сметка на възложителя. 

5. Крайният срок за плащане на  цената на обекта се определя в договора.       

6.Начина на плащане на цената на обекта се определя в договора. Крайният срок на договора  за 

обекта е 31.05.2022 г. 

7. Фактурирането на добитата дървесина се извършва по асортименти съгласно изискванията на 

Спецификацията за обекта. 



8.Купувачът няма право да предоставя на трети лица правата по договора. 

Настоящите конкурсни условия са разработени съгласно изискванията на Закона за горите и 

НУРВИДГТДОСПДНГП, като за неуредените положения в тях се прилага Наредбата  

За контакти и информация -инж. Д. Гавазов –зам.кмет на Община Сунгурларе.      

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         образец 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ТАЕН ТЪРГ 

за продажба на стояща дървесина на корен на територията на Община Сунгурларе  по реда на 

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………………………………………………………………, с ЕГН.………..............………, 
(управител по съд. регистрация или представител по пълномощие) 

 

Управител ( упълномощен представител) на..........……………………...........….................,  
                                                                                     (наименование на търговеца) 

 

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

с ЕИК…………………....., тел………………....факс……...………ел.поща.....................….. 

 

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

1. Желая да участвам в ТАЕН ТЪРГ за продажба на стояща дървесина на корен от 

Наредбата в общински горски територии на Община Сунгурларе от: 

Обект № .......................................................... 

 

2. Управляваната от мен фирма ........................................................................ е регистрирана в 

публичния регистър по чл.241 или съгласно §35, ал.8 от ЗГ за съответните дейности „Планиране и 

организация на добива на дървесина” съгласно чл.233 ал.1 т.4 от ЗГ и притежава Удостоверение 

№.................................................................................. 

3. Наетият по трудов договор лесовъд .............................................................................. 

е регистриран в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от ЗГ за дейността „Планиране и организация 

на добива на дървесина” съгласно чл.233 ал.1  т. 2  от ЗГ и притежава Удостоверение 

№............................................................................................ 

4. Срокът на валидност на офертата ми е .......................... календарни дни от датата на 

отварянето й. 

5. Запознат (а) съм с всички условия и предмета на търга, както и с проекто-договора и се 

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

6. Информиран/а съм, че органът, открил търга ще обработва и съхранява личните ми данни, 

посочени в настоящия документ за целите на провеждане на търга, като за целта ще предприеме 

всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.  
 

 

 

Гр.Сунгурларе, .........................2021 г.                    ЗАЯВИТЕЛ:.............………………..                            

                                                                                                                      (подпис и печат)                   

                                           

Забележка: Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи за участие в 

търга.  

 
 

 

 

 



Образец 

 
 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 

От …………..….…………………………………………………………………......………… 
(име на юридическото лице) 

 

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

 

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

 

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

(управител по съд. регистрация или представител по пълномощие) 

в качеството си на ..................................…………… 

 

 

 

Правя следното ценово предложение: 

 

 

 За  Обект №........................................., отд............................................................................., на 

територията на Община Сунгурларе; 

 

   

При начална цена за Обекта : 

 

 ........................................( ........................................................................) лв. без ДДС 
(словом) 

Предлагам цена: 

 

........................................( ........................................................................) лв. без ДДС 
(словом) 

                                                                                               

  

 

 

 

Гр. ...................................                                                       Подпис:................................. 

 

Дата ...............................2021 г.                                                                    (печат) 

 

 
 
 
 
 
 



            образец 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по реда на чл. 18, ал.1, т.3 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.......................................................................................................................,  
(собствено бащино фамилно име) 

ЕГН……………….............., адрес:………………………….................……………………, 
                                         (постоянен адрес)  

 

лично и в качеството ми на ...................................................................................................,  
                                                          (управител ,съдружник, изп. Директор, прокурист  и т.н)  
на………………………………...................................................................................................(наименование 

на ЮЛ  или на ЕТ – участник в процедурата) 

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

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

Д Е К Л А Р И Р А М ,   Ч Е : 

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

307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

3. Представляваният от мен участник  не е в производство по ликвидация; 

4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) с кмета на Община 

Сунгурларе; 

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

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

7. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и към Община Сунгурларе, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

8. Представляваният от мен участник е внесъл гаранция за участие в търга; 

9. Представляваният от мен участник отговаря на техническите и квалификационните изисквания на 

Продавача за извършване на дейността. 

Забележка: 
Декларацията е строго лична и не може да бъде попълнена от упълномощено лице. 

1. Редът за попълване на Декларацията и оправомощените лица, които следва да я попълват са изрично посочени в 

тръжните условия, в съотв. с разпоредбата на чл.18, ал.2, ал.3 и ал.4 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. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или е посочен подизпълнител, който е 

чуждестранно физическо или юридическо лице, декларацията, както и всички документи, които са на чужд език, се 

представятот участника в официално заверен превод на български език. 

 
Горестоящoто декларирам във връзка с участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на 

корен по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

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

обекти на територията на Община Сунгурларе.  

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

Наказателния кодекс.  

Дата................................                                            ДЕКЛАРАТОР:................................. 

Гр....................................                                                                             ( подпис) 



 

           образец 

 

 

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 лична карта № ......................................... 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, 

физическото лице и вид на търговеца/ 

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. 

   ....................2021 г.        

 

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

                                 (подпис) 



 

 

Проект!!! 

ДОГОВОР 
за продажба на стояща дървесина на корен в Обект 2108 в подотдели, находящи се в ОГТ на 

територията на Община Сунгурларе; 

 

  Днес ..............2021 г. в гр.Сунгурларе в резултат на проведен  таен търг за покупко-продажба по реда  

НУРВИДГТДОСПДНГП на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на Община 

Сунгурларе, се сключи настоящия договор за покупко-продажба между: 

1. Община Сунгурларе, представлявана от  Кмета – д-р Георги Кенов, адрес на управление гр. 

Сунгурларе, ул:...................... №......., Булстат .........................., наричана накратко по -долу  

„ПРОДАВАЧ” от една страна и от друга страна като „КУПУВАЧ”: 

2. „.................................” със седалище и адрес на управление 

.....................................................................,ЕИК........................................,представлявано от 

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

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

 Страните се споразумяха за следното : 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

дървесина на корен в Обект 2108 ЛФ 2021 г. – в подотдели – 1038: а, в, г, у, ф; 1039: г, з; находящи се  

на територията на Община Сунгурларе, а Купувачът се задължава да плати договорената между 

страните цена и да добие и да транспортира закупената дървесина.  

            1.2.Дървесината по т.1.1 е с прогнозно количество– 1007 плътни м3. 

            1.3.Обекта се предава на Купувача с издаване на позволително за сеч и подписване на приемо-

предавателен протокол, след заплащане на дължимата от купувача авансова сума по настоящия 

договор. Позволителното за сеч и протоколът се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд на 

купувача, който ги подписва. 

            1.4. Краен срок за сеч и транспортиране на дървесината от Обект №2108 е 31.05.2022 год.  

            1.5. Крайният срок на договора е  31.05.2022 г .                                                                          

            1.6. Посоченият краен срок на договора следва да се счита продължени при удължаване на 

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

договор. 

             1.7.Добитата дървесина от обекта задължително се фактурира два пъти месечно до 15 и 30 

число на месеца. 

 

 

II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

     2.1.Цена на продаваната дървесина на корен по договора – ............................. 

/.............................................. / лева без ДДС.  

2.2. Цената по категории дървесина е както следва: 

 

……………… 

……………….. 

2.3 Заплащането на достигнатата на процедурата цена за закупената стояща дървесина на 

корен от обект 2108 се извършва по следния начин:  

 

-20%/двадесет процента/ от достигнатата крайна цена за дървесината следва да се заплати при 

подписване на договора за изпълнение. 

 



- 40%/четиридесет процента/ от достигнатата крайна цена за дървесината следва да се заплати в срок 

до 30.11.2021 година. 

 

- 40%/четиридесет процента/ от достигнатата крайна цена за дървесината следва да се заплати в срок 

до 31.12.2021 година. 

 

  2.4. Плащането на вноските от достигнатата цена на продаваната стояща дървесина на корен 

се извършва по банков път – по следната разплащателна банкова сметка на  Община Сунгурларе. в 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 

BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG89UNCR70008421757106 

  

           2.5. Преди сключване на договора купувача внася по сметка на продавача гаранция за 

изпълнение на същия в размер на ………… лева, в размер на 10 % от достигнатата стойност 

.  

 

 III.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

3.1.Дървесината преминава в собственост на Купувача от момента на издаване на превозен билет на 

базата на подписан от страните приемателно предавателен протокол по образец  и издадена фактура 

за извършеното плащане. 

3.2.Правото на собственост върху дървесината и рискът от случайното погиване на дървесината 

преминава върху купувача от момента на издаване на приемо-предавателен протокол. 

3.3.Продавачът издава превозни билети за всяко отделно транспортно средство. 

  

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

4.1. НА ПРОДАВАЧА: 

4.1.1Да изготви технологичен план за усвояване на дървесината в насажденията. 

4.1.2.Да предостави на Купувача дървесината във вид, количество и качество, съгласно 

Сортиментните ведомости  

4.1.3.В  10 дневен срок от сключване на договора  да издаде първото позволително за сеч за 

насаждение от обекта и да не възпрепятствува изпълнението на договора. 

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

план. 

4.1.5.Да осигури свой представител при приемането на добитата дървесина. 

4.1.6.Да предостави владението на дървесината от временния склад в обекта, считано от датата на 

издаване на превозен билет. 

4.1.7.Да издава превозни билети на Купувача за всяко отделно транспортно средство след заплащане 

на цената и да не възпрепятствува изпълнението на договора. 

4.1.8.Да осигури свой представител при транспортиране на дървесината. 

4.1.9. Да предоставя на КУПУВАЧА необходимите документи съгласно изискванията на закона и 

подзаконовите нормативни актове за ползването на дървесината от горите за обекта. 

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

дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА. 

  

4.1.11. Да предостави на Купувача необходимите документи, свързани с изпълнението на дейността 

и да не възпрепятства изпълнението на договора. 

4.1.12. Да оказва текущ контрол върху извършената работа по договора и да изисква представяне от 

Продавача  на изготвените сортиментни ведомости и технологични планове след маркирането на 

всеки подотдел. 



4.1.13. Продавачът е длъжен в случай на поискана помощ от Купувача за отстраняване на 

възникнали обстоятелства, препятстващи изпълнението на договора, да окаже съдействие за 

премахване на причините за изпълнение. 

 

4.2.НА КУПУВАЧА 

4.2.1.Да приеме обекта, предмет от настоящия договор с подписване на премателно-предвателен 

протокол по образец . 

4.2.2.Да заплати цената в размера, по начина и в сроковете, определени в настоящия договор. 

4.2.3. Да спазва изискванията на действуващите нормативни документи за техническата безопасност 

и охрана на труда като носи отговорност при злополука с наети от него работници. Купувачът е 

длъжен да направи инструктаж на работниците си срещу подпис и да представи на Продавача списък 

с наетите от него лица, който при промени в състава да актуализира писмено. 

4.2.4. Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по настоящия 

договор  

4.2.5.Да транспортира закупената дървесина в срока определен в раздел първи от настоящия договор 

и да спазва технологичния план за осъществяване на добива и извоза на дървесината. 

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

позволително за сеч, както и да почисти сечището след сечта. 

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

дървесината,утвърдена в технол. план и да не остава неотсечени маркирани дървета. 

4.2.8 Купувачът се задължава в 10 дневен срок от подписване на договора да се яви в Община 

Сунгурларе  за получаване на първото позволителното за сеч за насаждение, включено в обекта. 

4.2.9.Да осигури присъствието на лицензирания лесовъд при изпълнение на дейностите по настоящия 

договор. 

4.2.10.Купувачът няма право да предоставя на трети лица правата и задълженията по настоящия 

договор. 

4.2.11.Да изгражда пътищата необходими за усвояване на дървесината в насажденията съгласно 

технологичния план и да съхранява горските пътища до обекта, където се извършва сечта . 

4.3.При необходимост от промяна на одобрения технологичен план за усвояване на насаждението 

страните сключват анекс за промяна цената на услугата. 

4.4. Да осигури присъствието на свой представител при съставянето на Протокола за освидетелстване 

сечищата в обекта. 

4.5. Купувачът се задължава да постави Табела на всяко от насажденията в Обект 2108,. с изписани 

следните данни: Обект № от ЛФ; отдел; подотдел; име на фирмата, работеща в обекта; технически 

ръководител на обекта; лицензиран лесовъд; срок за сеч и извоз; отговорник от Община Сунгурларе . 

Освен това Купувачът следва да постави минимум по 2 допълнителни указателни табели на 

подходите към всяко от сечищата на обекта с надпис «Влизането на външни лица строго забранено». 

4.6. лицата, извършващи дърводобива от обекта на купувача следва задължително да носят по време 

на работа защитно работно облекло и предпазни средства . 

4.7. да поставя в обекта кошчета за отпадъци, абсорбиране на масла, както и да подсигури  средства 

против изливане на горива и смазочни материали. 

4.8. да изгради временни тоалетни, обозначени с табели, които да са на безопасно място и да не 

замърсяват околната среда. 

4.9. да осигури на работниците, които остават да нощуват в гората подходящи условия за спане, 

чиста вода и тоалетни. 

4.10. Купувачът няма право да преотстъпва правата си по настоящия договор на трети лица 

4.11. да използва  биологично разградимо масло за моторни триони и хидравлика за трактори, и да 

осигурява маслосъбиращи средства /сандъчета или чували с пясък, дървесна стърготина и/или 

др.хигроскопично средство/ за механизацията, както и на мястото за зареждане на моторните триони. 

4.12. всички лица, извършващи сеч на дървесина с моторни триони в обекта на купувача следва да са 

преминали курс на обучение за работа в горите и да имат придобито свидетелство за 

правоспособност.  



4.13. Да се запознае с възприетите от Община Сунгурларе  положителни практики за опазване 

елементите на средата и на биологичното разнообразие, както и за опазване на човешкото здраве. 

4.14. Да осигури присъствието на лицензирания си лесовъд при изготвяне на всички 

предавателно - приемателни и констативни протоколи. 

4.15. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност 

и охрана на труда и да носи отговорност при злополука с наети от него лица. 

 

V.СЪОБЩЕНИЯ 

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

писмена форма /чрез ел. поща, препоръчана поща или в деловодството на Продавача/. 

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

седем дневен срок да информира ответната страна. 

 

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

6.1.Продавача прекратява договора с едностранно писмено волеизявление, когато: 

6.1.1. по време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, 

поради която Купувача вече не отговаря на някое от изискванията на Продавача; 

6.1.2. по време на изпълнение на договора бъде установено, че Купувача е подписал декларация с 

невярно съдържание; 

6.1.3. в процеса на изпълнение на договора от Продавача са установени неотстраними отклонения от 

определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на 

съответната дейност. 

6.2 Гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява в случаите на прекратяване по т.6.1, 

както и в други случаи, предвидени в договора. 

6.3 В случаите по т.6.1 Продавача не дължи на купувача обезщетения за пропуснати ползи и 

неустойки за вреди.  

6.4 При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени 

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

настъпване на събитието и да приложи доказателства.  

6.5 Когато при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, 

дължащи се на обстоятелства, установени по реда на т.6.4, неустойка не се дължи. 

6.6 Договорът може да бъде прекратен незабавно и едностранно от Продавача, с писмено предиз-

вестие, без да дължи обещетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при конста-

тирано неизпълнение от страна на КУПУВАЧА на задълженията съгласно разпоредбите на насто-

ящия договор, вкл. и да заплати, добие и транспортира  дървесината в сроковете посочени в същия. 

6.7.Договорът се прекратява с изтичане срока на договора. 

6.8.Договорът може да бъде прекратен по взаимно споразумение между страните, изразено в писмена 

форма, стига това да не противоречи на закона. 

6.9. При констатиране от страна на ПРОДАВАЧА неизпълнение задълженията на КУПУВАЧА, 

произтичащи от разпоредбите на Раздел 4.2, Възложителя може: 

- да даде срок на Купувача до 10 дни - за отстраняване на нередностите; 

- да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати 

ползи и неустойки за вреди - при неотстраняване на нередностите в указаните срокове. 

6.10. Продавачаът може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, отправено до 

Купувача, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди-когато Купувача не 

спази сроковете за сеч и извоз в обекта, уговорени с настоящия договор.  

6.11. КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, ако Продавачът 

неколкратно не изпълни задълженията си по него. 

 

 

VII.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 



7.1. При всяко удължаване на крайният срок за транспортиране по искане на Купувача и без 

уважителна причина, същият дължи магазинаж в размер на 0,01 % от цената на неизвозеното 

количество  за всеки просрочен ден, но не повече от 2%. 

7.2. При виновно неизпълнение от Купувача на задълженията, произтичащи от настоящия договор, 

гаранцията за изпълнение остава в полза на Продавача. 

7.3.При забава от страна на Купувача по заплащане на уговорените в настоящия договор суми, той 

дължи неустойка в размер на 0.1% от стойността на дължимата сума за всеки просрочен ден, но не 

повече от 5% от дължимата сума. 

 

 

VIII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

8.1.Когато , след сключване на договора , поради обективни причини се налага промяна на вида и 

интензивността на сечта в някое от включените в обекта насаждения , Кмета на Община Сунгурларе  

след извършване на инвентаризация  и определяне на новите условия , има право да предложи на 

Купувача да подпише допълнително споразумение към договора  и да извърши дърводобива в 

насаждението , съобразено с резултатите от инвентаризацията , при запазване на договорените цени 

на сортимент дървесина за съответното насаждение. 

8.2.Когато след сключване на договора, поради обективни причини се налага промяна на вида и 

интензивността на сечта в някое от включените в обекта насаждения , Кмета на Община Сунгурларе  

след извършване на инвентаризация и определяне на новите условия за осъществяване на 

дърводобива и отказ на Купувача да сключи анекс по реда на предходната точка има право да спре 

сечта със заповед, когато сечта в насаждението вече е започнала.Тогава Купувача  заплаща само 

отсечената до този момент дървесина. 

Ако Купувача не желае да извърши дърводобива в насаждението описано в предходната точка и 

сечта в него не е започнала, но желае да продължи дърводобива във всички останали насаждения, в 

които не се налага промяна на вида и интензивността на сечта може да се сключи анекс, с който се 

прекратява договора за това насаждение.  

8.3. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване . 

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

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

съда. 

8.5.За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на общото българското 

законодателство. 

8.6.При промяна на обстоятелствата, настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие 

между страните изразено в писмена форма 

8.7.Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                                           КУПУВАЧ:…………… 

КМЕТ на ОБЩИНА Сунгурларе 

 /д-р Георги Кенов/ 

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


