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II. ДРУГИ ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

1. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНАТА СЕСИЯ 

1.1 Заявленията за участие заедно с изискуемите документи се подават в запечатан 

непрозрачен плик от участника или негов упълномощен представител в  Центъра за услуги и 

информация на гражданите на община Дряново, съгласно заповедта, за провеждане на тръжната 

процедура.   

ВЪРХУ ПЛИКА УЧАСТНИКЪТ ПОСОЧВА ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА НОМЕР НА 

ОБЕКТА / ОБЕКТИТЕ, НАИМЕНОВАНИЕТО НА УЧАСТНИКА, КОНТАКТИ ЗА 

ВРЪЗКА. 

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

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

на приносителя се издава документ. 

1.3 Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на участниците документи, 

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

или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

1.4 Документите може да се представят и по електронен път при условията и по реда на 

Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. В този случай 

участникът е длъжен да представи на продавача всички документи, които не са в електронен вид 

по реда на т. 1.1., преди изтичането на срока за подаване на документите за участие.  

1.5 До три дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да 

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

постъпване на искането възложителят публикува разяснението на интернет страницата на 

общината, без да посочва лицето, направило искането. 

1.6 Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените 

от тях документи. 

1.7 Комисията проверява самоличността на участниците или на техните упълномощени 

представители. Когато при започване на търга не присъства представител на някой от 

участниците, подали документи за участие, комисията отстранява участника от по-нататъшно 

участие в търга, без да отваря плика с документите му.  

1.8 Комисията отваря документите на участниците по реда на тяхното постъпване и 

проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача.  

1.9 Комисията проверява проверява всички изискуеми документи от участника и 

проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която има служебен 

достъп. 

1.10 Комисията отстранява от участие в търга участник:  

а) Който не е предоставил някой от изискуемите от продавача документи и те са 

предоставени във вид и съдържание, различни от изисканите от участника; 

б) За когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по т.3. 

в) След допускане на участниците до следващия етап на търга комисията предоставя на 

всеки от участниците пореден номер за участие. 

1.11 Председателят на комисията обявява ясно обекта на търга, началната цена и 

стъпката за наддаване, последователно обявява нарастването над началната цена, като всяко 

увеличение е в размер на една стъпка и се разграничава със звуков сигнал. 

1.12 Наддаването се извършва от допуснатите за участие участници, които вдигат 

предоставените им номера и потвърждават гласно размера на обявената от председателя цена. 



Потвърдената от участника цена го обвързва към комисията и другите участници в търга без 

право на позоваване на грешка. 

1.13  Преди третото обявяване на последната предложена от него цена председателят на 

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

на наддаването със звуков сигнал. 

1.14  Печели този от участниците, който единствен е потвърдил последната достигната на 

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

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

са повече от един, спечелилият участник и класираният на второ място се определят чрез 

жребий. 

1.15  Когато в явен търг участват повече от двама участници, предложили еднаква цена с  

една стъпка по – ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя чрез 

жребий. 

1.16  Когато в явен търг участват повече от един участник, но само един от тях е 

потвърдил началната цена, той се обявява за спечелил търга. Когато повече от един участници 

са потвърдили началната цена, спечелилият участник и класираният на второ място се определят 

чрез жребий. Не се възстановява гаранцията за участие на допуснати до участие участници, 

които не са потвърдили началната цена.  

1.17   Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични. 

1.18 Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на 

участниците, който се предава за утвърждаване на органа, открил тръжната сесия, ведно с 

цялата документация, събрана в хода на провеждането му.  

 

2.  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТЪЖНАТА СЕСИЯ 

2.1  Тръжната сесия приключва със заповед на органа, открил процедурата: 

 за обявяване на класирането на участниците на първо и второ място и определяне на 

купувач, или 

 за прекратяване на търга. 

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

съобщава по реда на чл.61 от АПК. Заповедта се публукува на интернет страницата на община 

Дряново.  

2.2  В заповедта по т. 2.1 може да се включи разпореждане за предварително изпълнение 

при условията и по реда на АПК. 

2.3  Когато на търг с явно наддаване до участие е допуснат повече от един участник, но 

при започване на наддаването присъства само един, присъстващият участник се обявява за 

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

потвърждаването ú. 

2.4 Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един участник, той се обявява за 

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

2.5  Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

 не е подадено нито едно заявление за участие;  

 участникът не отговаря на условията за провеждане на търга; 

 първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор; 

 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

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

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



 възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и които 

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

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

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

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

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

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

желание да купят, включително по начална цена, търгът за съответния обект се прекратява, а 

внесените от тях гаранции за участие не се възстановяват. 

 

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Договорът се сключва в четиринадесет дневен срок от: 

 Влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнителя, или; 

 Съобщаването на заповедта за определяне на изпълнител, когато е допуснато 

предварително изпълнение; 

2. За определяне на резултатите от тръжната сесия участникът, класиран на първо място е 

длъжен да сключи договор с Община Дряново за закупуване на прогнозните количества стояща 

дървесина на корен. 

3. При неявяване или отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор в 

срока по т. 1, не представяне на документите по т. 4  или доказване с тях на декларираните 

обстоятелства възложителят със заповед определя за изпълнител участника, класиран на второ 

място. Ако в срок от три работни дни от получаване на поканата, класираният на второ място не 

сключи договор и не представи документите по т 4 , той също губи правото си за закупуване на 

стоящата дървесина на корен. Внесената от него гаранция за участие в тръжната сесия остава в 

полза на Община Дряново, а дървесината се счита за непродадена. 

4. В срока по т. 1 участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:  

4.1 Всички необходими документи, доказващи обстоятелства за техническа и кадрова 

обезпеченост, които е декларирал; 

4.2 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; 

4.3 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;  

4.4 удостоверение от НАП за липса на парични задължения към държавата 

(удостоверението следва да носи дата на издаване не по-ранна от един месец, считано от датата 

на крайния срок на депозиране на предложенията) - оригинал или заверено от кандидата копие.  

4.5 комисията служебно ще се снабди с Удостоверение от Община Дряново за липса на 

изискуеми парични или други задължения на кандидата. 

4.6  заявление за издаване на разрешително за достъп до горски територии за превозните 

средства, с които ще се извършва добивът и транспортирането на дървесина от временния склад. 

5. В случай на природно бедствие, война, размирици, стачки, обявяване на мобилизация, 

прекратяване на дипломатически отношения, както и всякакви други факти и събития, 

характеризирани като извънредни, които не зависят от волята на Страните и които същите не 

могат да отстранят със свое действие и/или бездействие, поради което изпълнението на договора 



стане невъзможно и/или се забави, срокът на договора се удължава с продължителността на 

срока, през който трае събитието. 

5.1  В случай, че събитието продължи повече от 30 (тридесет) дни, счита се, че е налице 

обективна невъзможност за изпълнение на поетите от Страните насрещни задължения, а 

действието на договора се прекратява по право. 

6. С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно приемателния 

протокол насажденията от обекта се предават на Купувача. От момента на предаването върху 

него преминава и отговорността по осъществяване на противопожарната охрана, и контрол 

срещу незаконна сеч в обекта.  

7. При изчерпване на първоначално внесената авансова вноска  Купувачът внася нова в 

размер, съобразeн с наличната на временен склад дървесина подлежаща на закупуване.  

Стойността на експедираната дървесина не може да надвишава наличната към момента на 

товарене авансова вноска. В пет дневен срок след експедицията на всяка партида, приета с 

протокола за кубиране на дървесината ДЛС издава конкретна фактура на база издадените 

превозни билети.  

8. При наличие на правно основание за промяна на цените по договора, включително и 

изменение на нормативната база съобразно, която те са определени, страните сключват анекс за 

тяхното актуализиране. 

9. Крайният срок на договора за обект № 2101  е 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата 

на сключване на договора. 

10. В случай на обстоятелство от извънреден характер, което е възникнало след сключване 

на договора, което не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като: 

природни бедствия, производствени аварии, военни действия, ембарго, правителствени забрани, 

стачки, бунтове, безредици и др. и които страните не могат да отстранят със свое действие и/или 

бездействие, поради което изпълнението на договора стане невъзможно и/или се забави, срокът 

на договора се удължава с продължителността на срока, през който трае събитието. В тези 

случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени. 

11. При наличие на правно основание за промяна на цените по договора, включително и 

изменение на нормативната база съобразно, която те са определени, страните сключват анекс за 

тяхното актуализиране. 

Забележка: Документите по т.4 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.  

12. Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който: 

12.1  в установения срок не представи документите по т. 4  или представените документи 

не отговарят на условията за провеждане на процедурата; 

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

компетентен държавен орган; 

12.3 има задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен  

орган; 

 

4. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

4.1 На отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или 

второ място, в срок три работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на 

възложителя за определяне на изпълнител; 

4.2  Класираните на първо и второ място – след сключване на договора; 



4.3 Обжалващия заповедта на възложителя за определяне на изпълнител – в срок пет 

работни дни от приключване на производството по обжалване; 

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

срок три работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване; 

4.5 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 Дряново. В този случай за купувач се определя участника 

предложил втората по големина цена. В случай, че и той откаже да сключи договор, за него се 

прилагат горните разпоредби, а процедурата за обекта се прекратява. 

4.6 Не се връща гаранцията за участие на кандидата депозирал заявление за оттегляне на 

документите за участие, след изтичане на крайния срок на подаване на документи за участие. 

Внесената от кандидата гаранция се задържа в полза на Община Дряново. 

4.7 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. 

4.8 Община Дряново, освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са били там. 

 

5.  ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 5.1 Гаранцията за изпълнение за сключените договори се освобождава в срок 10 работни 

дни след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, 

като при неспазване на посочения срок възложителят дължи лихва в размер на законната лихва 

за всеки ден просрочие. 

 5.2 Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и 

заплащането на неустойки се урежда в договора. 

 

6.  ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

6.1 Процедурата се провежда съгласно Закона за горите и Наредбата за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

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

6.2 Спечелилият процедурата е длъжен да осъществява добиването на маркираната за сеч 

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

другите действащи подзаконови нормативни актове. 

6.3 Строителството на временни пътища и въжени линии за извоз на дървесина от 

сечищата до временните складове се извършва от Купувача по одобрения технологичен план и 

изготвените проекти за въжените линии и е за негова сметка. 

6.4  При възникване на проблеми във връзка реституционни процеси, явяващи се причина 

за незапочване на сечта, или в случай, че сечта е започнала и се наложи принудително спиране 

по горните причини, се сключва допълнително споразумение между страните.  

6.5 За допуснати от Купувача нарушения, същият се санкционира съгласно 

Административнонаказателните разпоредби на Закона за горите и други нормативни актове. 

 

 

 

 

 

 

 



III. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА  ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ  

1. В търг с явно наддаване, по реда на чл.49 ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за 

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

и за ползването на дървесина и недървесни продукти, за продажба на стояща дървесина на 

корен по категории, за посочения обект могат да участват кандидати, физически или 

юридически лица - ЕТ и търговци по смисъла на ТЗ, или техните обединения, и който: 

1.1  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; 

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

1.3   не е в производство по ликвидация; 

1.4  не е свързано лице по смисъла на §1, т.15  от допълнителната разпоредба на Закон за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с Кмета на 

Община Дряново. 

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

1.6  не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

1.7 няма парични задължения към Община Дряново, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган; 

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

компетентен държавен орган; 

1.9  е внесъл гаранция за участие в търга в срока посочен в заповедта за откриване на 

процедурата; 

1.10 копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

съответната дейност – когато участникът е физическо лице, или посочват номера на 

удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл.241 от ЗГ за 

съответната дейност – когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. 

1.11 да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на 

дейностите, свързани с ползването на дървесината, както следва: 

а) да има сключен договор , с минимум един лесовъд, регистриран за дейността 

„планиране и организация на добива на дървесина“; 

Такъв не се прилага, когато едноличния търговец или член на управителния орган на 

юридическото лице, вписани в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите, е лесовъд, 

регистриран за дейността „планиране и организация на добива на дървесина”.  

б) да притежават собствена, наета или ползвана на друго основание техника 

необходима за изпълнение на дейността, която следва да е регистрирана, в зависимост от вида и, 

съгласно действащото законодателство, и технически изправна, както следва: 

 Моторен трион – 2 бр. 

 Специализиран колесен трактор за извоз - 1 бр. 

 Назначен работник с квалификация „Моторист на моторен трион“  или еквивалентна – 2 

бр. 

 Назначен работник с необходимата за управление на съответния тип механизирано 

средство квалификация – 1 бр. 

 Техниката следва да бъде: 

 регистрирана, в зависимост от вида ú, съгласно действащото законодателство; 

 технически изправна. 

 Водачите на техниката да притежават: 

 необходимата квалификация за работа с нея,  



 свидетелство за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна 

техника издадено от Министерство на земеделието и храните. 

1.12  Да е извършил оглед на обекта 

Изискванията по точки 1.1, 1.4 и 1.6,  се отнасят за управителите или за лицата, които 

представляват кандидата, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - 

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

икономическо пространство, където участникът е регистриран.  

Изискванията по т. 1.1 и 1.6 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. 

 

Когато участникът в търга е чуждестранно юридическо лице, изискуемите документи, 

които са на чужд език, се представят в официално заверен превод. 

 

Обстоятелствата по т.1.10  се удостоверяват, с документи съгласно изискванията в Раздел 

IV от документацията. 

Техниката трябва да отговаря на изискванията на Закона за регистрация и контрол на 

земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/. 

   Участникът представя документи, удостоверяващи наличието на квалифицирани 

работници и специалисти, за работа с изискуемата техника за обекта, като към трудовите или 

граждански договори на тези работници се прилагат и следните документи: 

 - заверени копия на 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 връзка с чл.230, ал.3 от ЗГ; 

 - оригинал или заверено копие на справка от НАП за актуалното състояние на 

действащите трудови договори (справката следва да носи дата на издаване не по-ранна от 

14 (четиринадесет) дни, считано от датата на крайния срок на депозиране на документите 

за участие). 

 -  копия на свидетелства за правоуправление на изискуемата горска техника 

 

 

 

 



IV. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ  

КАНДИДАТИТЕ ПРИ УЧАСТИЕ В ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА  

1. Заявление по образеца, приложен в документацията – приложение 1.  

2. ДЕКЛАРАЦИЯ - по образеца, приложен към документацията - приложение 2.  

3. Заверено копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния 

регистър по чл.241 от ЗГ за съответната дейност  и заверени копия от трудовия договор и 

удостоверението за регистрация на наетия лицензиран лесовъд в публичния регистър по чл.235 

от ЗГ за съответната дейност /в деня на провеждане на търга, комисията проверява служебно 

актуалността на удостоверенията, както и проверява актуалното състояние на кандидата от 

сайта на Агенцията по вписване/. 

Когато управителят или някой от членовете на управителните органи на кандидата или 

физическото лице – едноличен търговец притежава удостоверение за извършване на съответната 

дейност, кандидатът може да участва в процедурата, без да има трудов договор по т.4.5. 

Обстоятелството, че управителят или член на управителния орган или физическото лице – 

едноличен търговец притежава удостоверения за регистрация по т.4. 7, се доказва със заверено 

от кандидата копие на удостоверението.  

4. Доказателства за наличието на необходимия минимален брой собствена, закупена 

на лизинг, наета или ползвана на друго основание техника или наличие на специализирана 

техника (собствена, закупена на лизинг, наета или ползвана на друго основание техника), 

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

 Списък на техниката /подписан и подпечатан от кандидата/. Минималният брой 

изискуема техника, по обекти е, както следва:  

 Моторен трион – 2 бр. 

 Специализиран колесен трактор за извоз - 1 бр. 

 Назначен работник с квалификация „Моторист на моторен трион“  или 

еквивалентна – 2 бр. 

 Назначен работник с необходимата за управление на съответния тип механизирано 

средство квалификация – 1 бр. 

 Свидетелство за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ  – заверени копия.  

 Талон за преминал технически преглед на същата по реда на ЗРКЗГТ И ЗДвП, за горска и 

автомобилна техника, за която се изисква ежегодно преминаване на технически прегледи  

– заверени копия. 

 За животните – регистрационен талон или паспорт, или актуална справка от 

интегрираната система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) – 

заверени копия. 

 Заверено от кандидата копие на договор за лизинг, ако техниката е закупена на лизинг, 

договор за наем, ако е наета и т.н.  

 Заверено копие от документ за регистрация на техниката, с която ще се изпълнява 

дейността, в зависимост от вида на техниката, съгласно действащото законодателство. 

 Заверено копие от документ за техническа изправност на специализирана и самоходна 

техника, с която ще се изпълнява дейността. 

5. Във всички изискуеми документи трябва да са видни собствениците. 

6. Списък на служителите и работниците на кандидата /регистрирани в ТД на НАП/ 

или със сключени граждански договори, задължително да бъде съобразен с изискуемата техника 

за усвояване на съответният обект, като за целта се изисква актуална справка от НАП за 

действащите трудови договори (по чл.62, ал.4), с приложени: 



 Заверени копия на трудовите или граждански договори на тези работници 

 оригинал или заверено копие на справка от НАП за актуалното състояние на действащите 

трудови договори (справката следва да носи дата на издаване не по-ранна от 14 

(четиринадесет) дни, считано от датата на крайния срок на депозиране на документите за 

участие). 

 свидетелствата за придобита правоспособност за работа с БМТ, удостоверяващи 

професионалната квалификация на тези служители  и работници на кандидата.  

 Свидетелство за правоуправление на изискуема горска техника. 

7. Удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписвания-

оригинал или заверено копие /или посочване на ЕИК/, както и заверено копие от кандидата на 

документ за данъчна регистрация; За физическо лице - копие от документ за самоличност. 

8. Декларация – Приложение № 3, че кандидатът: 

   а) е запознат с всички условия и предмета на процедурата и отговоря на техническите 

изисквания за извършване на ползването на дървесината, определени в заповедта за 

откриването на процедурата и в условията за провеждането ú; 

  б) отговаря за спазването на изискванията по охрана и безопасност на труда и 

противопожарните изисквания при извършване на добива на дървесина пред съответните 

компетентни държавни органи; 

9. Декларация – Приложение № 4, че кандидатът е извършил оглед на обекта: 

    За попълване на декларация с невярно съдържание се носи наказателна отговорност по 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

10. Списък на документите - Приложение № 5; 

 

 Забележка:  

1. Когато кандидатът в търга е чуждестранно юридическо лице - документите, които са на 

чужд език, се представят в официално заверен превод. 

2. Когато кандидат в търга е обединение, което не е юридическо лице, документите се 

представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

3. При изготвяне на документите си за участие всеки кандидат трябва да се придържа точно 

към обявените от продавача условия. 

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

може да ги оттегли, промени или допълни. 

5. Когато кандидатът за участие в търга представя копие от документите, трябва да е 

положил своя подпис и печат върху тях и при поискване да представи оригиналите на 

комисията за сравнение.  

6. При откриването на процедурата кандидата представя на комисията документ за 

самоличност и при пълномощник -нотариално завереното пълномощно. 

7. Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата 

или от упълномощен от него представител.  

 

 

 

 

 

 



V. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ  ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ 

ОТ УЧАСТИЕ В ТРЪЖНАТА СЕСИЯ  

   1. Комисията отстранява от участие в тръжната сесия участникът, който не е подал в 

посочения срок изискуемите документи. 

2. Когато при започване на тръжната сесия не присъства представител на някой от 

участниците, подали документи за участие, комисията отстранява участникът от по-нататъшно 

участие в тръжната сесия, без да отваря плика с документите му. 

          3. Комисията по провеждането на тръжната сесия отстранява участникът, който не е 

представил някой от изискуемите от продавача документи и те са представени във вид и 

съдържание, различни от изисканите от продавача. 

          4. Комисията отстранява от участие в тръжната сесия участникът, за когото са налице 

обстоятелства по чл.58, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

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

дървесина и недървесни продукти. 

 5. Комисията отстранява участникът, който при провеждането на тръжната сесия пречи 

или не спазва реда за провеждането и. 

 6. Декласира се участникът, който е спечелил тръжната сесия, когато се установи по 

надлежен ред, че е посочил неверни данни в декларацията или е представил документ с невярно 

съдържание. При това положение за спечелил се обявява вторият класиран участник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА СЕСИЯ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 49, ал. 1 т. 1 и чл. 112, ал. 1 т. 1 от ЗГ 

 

От ..................................................................................................……………….. 

  /име на управителя по съд.регистрация или представител по пълномощно/ 

 

Живущ/а на адрес.............................................................................………….…......................... 

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

л.к. N.................................... изд. на .................................. от .............................………….......... 

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

на ...................................................................................………….....................….......................... 

/име на фирмата/ 

 

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

ЕИК……………..............................ИН по ДДС.....................…………..........….......................... 

тел. ...................................... факс. ................................, ел. поща.................................................. 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

Желая да участвам в публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща 

дървесина на корен за Обект № ................….., собственост на Община Дряново. 

Запознат/а съм с условията за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на 

стояща дървесина на корен собстеност на Община Дряново. 

 Запознат/а съм с местонахождението на обектите и условията за дърводобив. 

 Запознат/а съм с условията на договора. 

Номерът на удостоверението за регистрация в публичния регистър по чл.241 от ЗГ е 

.................................. от ........................... (дата). 

 

Приложения: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

гр. ..................................,                                                   С уважение:…………..………. 

.................................2021г.                                                                      /Подпис и печат/ 

 

 



Приложение № 2  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 18, ал. 1, т. 3, подточки  „а”, „б”, „в“, „г“, „д“ , „е” 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………………………………., ИН по ДДС .......................................................,                                   

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

за участие в публичен търг с явно наддаване по реда на чл. 49  ал. 1 т. 1 от НУРВИДГТ и чл. 112, 

ал. 1 т. 1 от ЗГ,  за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № ................... собственост 

на Община Дряново. 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

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. 

2. 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 с 

Кмета на Община Дряново. 

3. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност. 

4. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм в производство по несъстоятелност. 

5. Не съм  в производство по ликвидация. 

6. Не съм сключил договор с лице по чл.68 от Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

7. Нямам парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган, и към Община Дряново, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. 

8. Внесъл съм гаранция за участие в търга за съответния обект. 

 

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

неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

 

Дата : ................... 2021г.             Декларатор : ............................... 

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



Приложение № 3 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

 
(трите имена) 

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

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

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

на............................................................................................., ЕИК………………………………., ИН 

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

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

за участие в публичен търг с явно наддаване, по реда на чл. 49, ал. 1 т. 1 от НУРВИДГТ и чл. 

112, ал. 1 т. 1 от ЗГ, за продажба на стояща дървесина на корен за Обект №................ собственост 

на Община Дряново,  

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Запознат съм с всички условия и предмета на процедурата и отговарям на техническите 

изисквания за извършване на добив на дървесината, определени в заповедта за откриването на 

процедурата и в условията за провеждането ú;  

 Ще отговарям за спазването на изискванията по охрана и безопасност на труда и 

противопожарните изисквания при извършване на добива на дървесина пред съответните 

компетентни държавни органи. 

 

 

 

 

 

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

гр. ..................................               ( подпис и печат ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

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

 
(трите имена) 

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

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

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

на............................................................................................., ЕИК………………………………., ИН 

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

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

за участие в публичен търг с явно наддаване, по реда на чл. 49, ал. 1 т. 1 от НУРВИДГТ и чл. 

112, ал. 1 т. 1 от ЗГ, за продажба на стояща дървесина на корен за Обект №................ собственост 

на Община Дряново,  

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че съм направил оглед на обекта, запознат съм и съм съгласен със 

състоянието му, като нямам никакви възражения 

 

Отдел:…………………………………., землище ………………………………………… 

 

Отдел:…………………………………., землище ………………………………………… 

 

Отдел:…………………………………., землище ………………………………………… 

 

Отдел:…………………………………., землище ………………………………………… 

 

 

 

 

 

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

гр. ..................................               ( подпис и печат ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ 

 

Настоящото заявление е подадено от: 

 

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

 

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

/наименование на участника, адрес и телефон/ 

 

и подписано от:…………………………………………………………………………………………... 

в качеството му на :……………………………………………………………………………………...  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

    

   На основание Ваша Заповед № …………………….   / ……………….. 2021 г. за 

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

Обект №………… , с подотдели:………………………………..……………………………………… 

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

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

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

заявявам, че се считам обвързан с условията, задълженията и отговорностите, поети с 

направеното от мен заявление и приложенията към него, представляващи негово съдържание. 

Списък на документите, съдържащи се настоящото заявление (описват се всички 

приложени към заявлението документи): 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

……………………..г.                                                                           Декларатор:……………….….. 

                                (подпис,печат ) 

  

 

 

 

 



Приложение  4 към Заповед № РД 09-770/30.10.2015 г. 

Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95,  ал. 1 от ЗГ 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ. 



Проект! 

 

 

 

ДОГОВОР  

№ ……………………./…………………….. 

 

за покупко – продажба на стояща дървесина на корен 

 

 

Днес, ………....2021 година, на основание Заповед №………/……...2021 година за 

класиране на кандидатите от проведен търг с явно наддаване по реда на чл. 49, ал. 1 т. 1 от 

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии-

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

сключи настоящия договор за продажба на стояща дървесина на корен между:           

                

1. Община Дряново, БУЛСТАТ 000215729, с административен адрес гр. Дряново, ул. 

„Бачо Киро”  № 19, представлявана от Трифон Панчев – кмет на община Дряново и Даниела 

Стефанова Мирчева – Директор на Дирекция „МДТБФ“, наричана за краткост ПРОДАВАЧ, от 

една страна,  

 

и 

 

2. „……………………………………………………….”, с ЕИК ……………………………………, 

адрес на управление……………, ул.” ……………………………………” № ………………, 

представлявано от ……………………….. в качеството му на управител, наричан за краткост 

КУПУВАЧ, от друга,  

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

 

ПРЕАМБЮЛ 

 

 Страните приемат безусловно, че по смисъла на настоящия договор посочените по-

долу понятия имат следното значение: 

            „Неизпълнение” означава неизпълнението по количество, качество и време на всяко 

едно от задълженията на Изпълнителя / Купувача по настоящия договор, а също така и: 

1. Която и да е декларация или гаранция, които са направени съгласно този Договор, или 

които се считат за направени от Изпълнителя / Купувача по настоящия Договор или 

съгласно Договора, се окаже невярна или заблуждаваща в каквото и да е отношение; 

2. Изпълнителят / Купувачът не изпълни, което и да е задължение, произтичащо от този 

Договор или от приложимите Закони;  

или   

3. Възникването на каквото и да е неизпълнение, определено като такова, според който и да 

е друг договор, по който Изпълнителя / Купувача и Възложителя / Продавача са страни и 

различно от случаите на Неизпълнение, описани в т.1 и т.2 по-горе. 



4. „Неизпълнение по количество” означава, че не са отсечени всички маркирани дървета 

или не е усвоена цялата площ при цялостно отсичане на дървостоя. 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 

1. Предмет на договора е продажбата на прогнозни количества маркирана стояща дървесина 

на корен от Обект № 2101 със следните подотдели: 259 „л1”, 268 „к”, 270 „у1”, 270 „ф1”, 

собственост на Община Дряново, съгласно технологичните планове за сеч. 

2. Крайния срок на договора е 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на сключване на 

договора. 

3.  При обективна необходимост от удължаване сроковете за транспортиране съответно се 

удължава срока и на настоящия договор.  

 

II. ЦЕНИ. НАЧИН И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 

 

1. Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за  общото прогнозно количество  от ………. 

плътни куб.м. прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Обект № 2101 със 

следните подотдели: 259 „л1”, 268 „к”, 270 „у1”, 270 „ф1” е в размер 

на………………..(………………………..………. ) лева без вкл. ДДС или 

……………………….(…………………………….) лева с ДДС, разпределена по сортименти 

съгласно приложение № 1, което е неразделна част от настоящия договор /в приложението се 

отразяват достигнатите цени при наддаването/. 

2. КУПУВАЧЪТ заплаща авансова вноска в размер на  30  % (тридесет процента) от 

посочената в т. 2.1. от настоящия договор обща цена – сума в размер на ………………….. лв. без 

ДДС или сума в размер на ……………………….. с ДДС  по банкова сметка на Община Дряново,  

 

Общинска банка АД- гр. Габрово  

IBAN: BG 44 SOMB 91303349689701  

BIC: SOMBBGSF. 

 

най-късно преди издаване на първият превозен билет за транспортиране на договорираната 

дървесина. 

3. Остатъкът от стойността се разпределя на авансови вноски, съобразно наличната на 

временен склад дървесина, подлежаща на закупуване. Стойността на експедираната дървесина 

не може да надвишава наличната към момента на товарене авансова вноска.  

4. За добито определено количество дървесина от съответен сортимент, КУПУВАЧА 

уведомява ПРОДАВАЧЪТ по реда на ГЛАВА VI от настоящият договор, за изготвяне на 

предавателно-приемателен протокол за кубиране между страните. 

5. При добив на по-голямо количество сортименти от прогнозните, посочени в приложение 

1, те се заплащат съгласно достигнатите цени. 

6. Съгласно посочените количества по сортименти в предавателно–приемателния протокол 

за кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след представяне на документ от 

КУПУВАЧА, удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на 

внесените от КУПУВАЧА вноски. В пет дневен срок след експедицията на всяка партида приета 

с протокол за кубиране продавачът издава конкретна фактура на база издадените превозни 

билети. 



7. При наличие на правно основание за промяна на цените по договора, включително и 

изменение на нормативната база, съобразно, която те са определени, страните сключват анекс за 

тяхното актуализиране. 

8. Гаранцията за изпълнение в размер на ……………………………. лева без ДДС или 

……………………………лева с ДДС, представляваща 10 % от стойността, посочена в т. 2.1 от 

настоящия договор (……………………….) се внася преди сключване на договора по банковата 

сметка на Община Дряново  

Общинска банка АД- гр. Габрово  

IBAN: BG 44 SOMB 91303349689701  

BIC: SOMBBGSF. 

 

9. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след освидетелстване на всички 

сечища в обекта, заплащането на всички дължими суми по договора, включително неустойки и 

обезщетения и след окончателното транспортиране на цялото количество действително добита 

дървесина.  

10. Протоколът за освидетелстване на сечищата се подписва от регистриран лесовъд, нает от 

КУПУВАЧА. 

 

III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

1. С издаване на позволителното за сеч и подписване на приемателно - предавателен 

протокол насажденията от обекта се предават на КУПУВАЧА. От момента на предаването 

върху него преминава и отговорността по осъществяване на противопожарната охрана, и 

контрол срещу незаконна сеч в обекта.   

2. Позволителното за сеч и протоколът за приемане на насажденията от обекта се изготвят в 

присъствието на регистриран лесовъд на КУПУВАЧА, който ги подписва. 

3. Правото на собственост върху добитите сортименти преминава върху КУПУВАЧА след 

подписването на предавателно – приемателния протокол за кубиране. 

4. С акта на подписване на протокола за кубиране 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 ú 

транспортиране и разпореждане в съответствие със ЗГ и другите действащи нормативни 

документи. 

 

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

1. ПРОДАВАЧЪТ има право да: 

 1.1. 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. 

 1.2. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на 

дейностите, свързани с ползването на стоящата дървесина на корен, без да дължи обезщетение 

за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в следните случаи: 

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

актове. 

б) Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината 

(БДС/EN). 



в)  Неспазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

(ЗЗБУТ). 

г)  Неспазване на противопожарните и др. изисквания. 

д) 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 горки продукти 

(Наредбата). 

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

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

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

пътища. 

 1.4. Инициира с писмена покана приемането на добитата от КУПУВАЧА дървесина при 

налични количества дървесина на временен склад. 

 1.5. Поиска от КУПУВАЧА за негова сметка /на купувача/ да осъществи изпълнението 

на определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани 

отклонения. 

 1.6.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. 

2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да: 

 2.1. Предаде на КУПУВАЧА или оправомощено от него лице и в присъствието на 

регистрирания му лесовъд по чл.235 от ЗГ маркирани за сеч и с положени на терена граници 

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

Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно – 

приемателен протокол в срок до 10 дни от подписване на Договора. 

 2.2. ПРОДАВАЧЪТ, издава позволителното за сеч за маркираната дървесина по 

отдели, като първото позволително в обекта следва да бъде издадено не по-късно от 01.09.2021 

година.   

2.3. Предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за всички 

насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните 

протоколи по т..2.1. 

2.4. Следи за правилното извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно 

утвърдения технологичен план, правилното ú разкройване по асортименти, съгласно БДС/EN, 

както и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, 

повреди и ерозия на извозните просеки и пътища. 

2.5. Осигури свой представител за приемане и предаване на действително добитото и 

налично на временен склад количество дървесина в три дневен срок след отправена от 

КУПУВАЧА писмена покана или не по – малко от веднъж месечно, за което се подписва 

двустранен предавателно – приемателен протокол. 

2.6. Прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху реално добитата на временен 

склад дървесина след подписване на предавателно – приемателен протокол и след нейното 

заплащане. 

2.7. Издава на КУПУВАЧА превозни билети за дървесината, описана в предавателно – 

приемателните протоколи по т. 2.7 до размера на внесените авансови вноски. 



 2.8. Разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложените от 

КУПУВАЧА изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, 

включени в обекта. 

 2.9. Уведоми КУПУВАЧА писмено в три дневен срок от настъпване на форсмажорно 

обстоятелство  по смисъла на § 1, т.23 от допълнителни разпоредби на Наредбата, както и при 

уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет 

на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват 

допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени. 

 2.10. Освидетелства сечищата в определения срок, като отбелязва и констатираните 

пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопанските дейности в обекта. 

 2.11.  Удължи срока на договора в случай, че е наложил временно спиране на дейността 

на основание  Раздел IV, т. 1.2  „д” и т. 1.3. 

 

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

1. КУПУВАЧЪТ има право да: 

 1.1. Получи необходимото съдействие за изпълнение на договора (предаване на 

насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на 

предавателно – приемателни протоколи и технологични планове). 

 1.2. Поиска от ПРОДАВАЧА сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде 

временно спряна в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не 

съответства на изискванията на чл.50, ал.2 и 3 от Наредба №8 от 2011г. за сечите в горите, до 

отстраняването на несъответствията. 

 1.3. Заяви писмено промяна на одобрените от ПРОДАВАЧА технологични планове за 

добив на дървесина от насажденията, включени в обекта. 

 1.4. Получи превозни билети за транспортиране на предадената му дървесина до 

размера на внесените авансови вноски. 

 1.5. Получи достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина, след 

подадена заявка до ПРОДАВАЧА. 

2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да: 

 2.1. Осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна 

лесовъдска практика в следните случаи: 

 а) за подписване от негова страна на предавателно – приемателните протоколи за 

предаване на насажденията; 

 б) за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на 

дървесина в тях в десет дневен срок преди началото на изпълнението на договора в 

съответствие с определения график по т. 2.15 от Раздел V   и не по – малко от три работни дни 

преди започване на сечта; 

 в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за 

предстоящи такива; 

 г) при освидетелстване на сечищата и съставянето на протокола за това. 

 2.2 Срокът за започване на добив на дървесина в съответното насаждение да е не по-

късно от десет дни след издаване на позволителното за сеч. 

 2.3. Създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване 

за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното от него при проведената 

процедура. 

 2.4. Почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в 

тях срокове.  



 2.5. Отправи писмена покана до ПРОДАВАЧА минимум веднъж месечно за приемане и 

предаване на действително добитото и налично на временен склад количество дървесина. 

 2.6. Присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за предаване и 

приемане на трайните горски пътища и добитата на временен склад дървесина, за което се 

изготвя и подписва двустранен предавателно – приемателен протокол. 

 2.7. Отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта, 

съгласно одобрения технологичен план за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени 

маркирани дървета. 

 2.8. Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища в 

случаите, в които ПРОДАВАЧЪТ не е предвидил средства за това. 

 2.9. Поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта след 

съгласуване на мероприятията с ПРОДАВАЧА, както и да опазва горските пътища в 

съответствие с разпоредбите на Наредба №4 от 2013 г. за защита на горските територии срещу 

ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения  и други нормативни актове, като за целта 

спазва следните изисквания: 

 а)  да спазва изискванията на технологичните планове и указанията на ПРОДАВАЧА 

по изпълнение на договора за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и 

ерозия на извозните просеки и пътища; 

 б) при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да 

преустановяват изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на 

служители на Община Дряново, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане 

на повреди от ерозия и уплътняване на почвите; 

 в) да транспортира дървесината по горски и автомобилни пътища, водещи до 

общинската и републиканската пътна мрежа по начин, който не уврежда горските и полските 

пътища, като не преминава през земеделски територии, независимо от начина им на трайно 

ползване; 

 г) да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни 

съоръжения, намиращи се в близост до насажденията, включени в обекта. 

 2.10. Разкройва най – рационално добитата дървесина с цел получаване на максимален 

обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината. (БДС/EN). 

 2.11. Не допуска нараняване на стоящия дървостой и да опазва подраста по време на 

извършване на дейността по добив и извоз на дървесината. 

 2.12. Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа 

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

 2.13. Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на 

ПРОДАВАЧА информация, необходима за осъществяването му. 

 2.14. Не предоставя на трети лица изпълнението на договора. 

 2.15. Изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва: 

 

   

Обект 
Отдел / 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 
Общо 

IІІ 2021 IV 2021 I  2022 II 2022 III 2022 IV 2022 

       

  



 2.16. При обективна невъзможност за изпълнение на договореното по т 2.15. количество 

дървесина поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т.23 от Допълнителни 

разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, КУПУВАЧЪТ е 

длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА писмено в три дневен срок от настъпване на събитието и да 

приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В 

тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите 

промени. 

 2.17. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се 

извършва добив на дървесина, съгласно чл.52, ал.5 от Наредбата. 

 2.18. Внася авансовите вноски по договорените размери и начини. 

 2.19. Заплати цялото реално добито количество дървесина от обекта. 

 2.20. Организира транспортирането на заплатената дървесина в десет дневен срок, 

считано от датата на подписване на предавателно – приемателните протоколи, по начин, който 

не уврежда горските пътища.   

 2.21. Уведомява най – малко един работен ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко 

предстоящо транспортиране на дървесина от обекта. 

 2.22. Спазва нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство, 

регламентиращи транспортирането на дървесината, като и нормативните изисквания за 

техническа и пожарна безопасност и охрана на труда и опазване на обществената 

инфраструктура. Същият носи отговорност за всякакви злополуки и инциденти, предизвикани 

от наети от него лица при изпълнението на задълженията си по договора, както и за нанесени 

щети на трети лица. 

 2.23. Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други 

актове, регламентиращи стопанисването и ползването на горите.  

  

 VІІ. СЪОБЩЕНИЯ 

1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се 

извършват в писмена форма на адресите за кореспонденция ,посочени в настоящия договор. 

 

ЗА  ПРОДАВАЧА:  

5370 град Дряново 

ул. "Бачо Киро" № 19 

телефон 0676 7 29 62 

 

ЗА КУПУВАЧА: 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

 

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

длъжна в седем дневен срок да информира другата страна, в противен случай кореспонденцията 

ще бъде изпращана на адреса, посочен от страната по договора, като ще се счита за редовно 

връчена. 

 

VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 



1. Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по него, 

ако неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни 

претенции и непреодолима сила и/или други обстоятелства, възникнали след сключване на 

договора, в резултат на които неговото изпълнение е станало обективно невъзможно. 

2. ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер, равен на внесената от 

КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за 

което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си по Раздел IV, т. 2.1. – 2.3. 

3. За виновно неизпълнение на задълженията си по договора, КУПУВАЧЪТ дължи на 

ПРОДАВАЧА неустойка в следните случаи: 

 а) по Раздел V,  т. 2.1 – 2.2. от договора – неустойка в размер, равен на внесената от 

КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за 

което се отнася неизпълнението. 

 б) по Раздел V , т. 2.10. от договора – неустойка в размер, равен на 10 на сто от 

стойността на тази дървесина. 

 в) по Раздел V  т. 2.15. от договора – неустойка в размер, равен на 10 на сто от 

стойността на недобитата дървесина спрямо графика за съответното тримесечие. 

4. При неизпълнение на задълженията по Раздел V, т. 2.9. – неустойка в размер на 

стойността на възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за 

собствена сметка.  

5. За виновно неизпълнение на други задължения по договора от страна на КУПУВАЧА, 

ПРОДАВАЧЪТ може да задържи внесената от него гаранция за изпълнение на договора като 

неустойка по договора. КУПУВАЧЪТ не се освобождава от отговорността за възстановяване на 

ПРОДАВАЧА на реално претърпените от него вреди в случай, че размерът на неустойката не 

покрива същите, когато по – високият размер на вредите бъде установен по съдебен ред. 

6. ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетение за нанесени от КУПУВАЧА на трети лица щети 

в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на 

КУПУВАЧА.  

7. В случай на увреждане на стоящи немаркирани дървета, размерът на санкцията е 5 /пет/ 

лева за всяко наранено дърво при провеждане на отгледна, принудителна и санитарна сеч и 10 

/десет/ лева при провеждане на възобновителна сеч 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Договорът може да бъде прекратен: 

1.  С изтичане на срока на договора. 

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

3. От ПРОДАВАЧА с едностранно писмено уведомление, когато по време на действието на 

договора се установи, че: 

 а) КУПУВАЧЪТ вече не отговарят на някое от изискванията на ПРОДАВАЧА, в 

резултат на настъпила промяна в обстоятелствата; 

 б) КУПУВАЧЪТ е подписал декларация с невярно съдържание; 

 в) КУПУВАЧЪТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора 

срокове; технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност. 

           д) След констатирано нарушение на ЗГ, установено с влязло в сила наказателно 

постановление; 

4. С едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА като задържи 

гаранцията, внесена от КУПУВАЧА за изпълнение на договора, в случай че КУПУВАЧЪТ 

откаже да заплати приетата на временен склад дървесина, съгласно посочените в договора 

срокове.        



5. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните поради обективни 

причини – форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т.23 от Допълнителни разпоредби на 

Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването на договора, в 

резултат на които неговото изпълнение е станало обективно невъзможно. В този случай 

авансово внесените суми за дървесина, която не е транспортирана от временен склад, се връщат 

на КУПУВАЧА, внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора се 

освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи. 

6. ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление без да 

дължи обезщетение за пропуснати ползи в случаите по т.4.1.2. и при констатирани в процеса на 

изпълнението му отстраними отклонения от изискванията, които КУПУВАЧЪТ откаже да 

отстрани за своя сметка. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща реално добитата дървесина и 

всички дължими суми по договора. 

7. КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление като 

внесената от него гаранция за изпълнение се възстановява в срок от пет работни дни, ако 

ПРОДАВАЧЪТ виновно не изпълни задължението си: 

 а) по т. 2.1.,т.2.2. и т. 2.3. от договора; 

  

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

1. Споровете, възникнали относно тълкуването и прилагането на настоящия договор, се 

решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такова липсва, спорът се 

решава от съответния компетентен съд. 

2. Страните се споразумяха всички съдебни спорове между тях да се разрешават от 

компетентния съд по местонахождение на седалището на Община Дряново. 

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

законодателство.  

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

писмена форма. 

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

 

 Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра - два за продавача и един 

за купувача.  
   

                                           ДОГОВАРЯЩИ СЕ: 

 

 

ПРОДАВАЧ:       КУПУВАЧ: 
 

Кмет: ………………….      …………………………………. 

    Трифон Панчев                    

 

 

Директор Дирекция „МДТБФ“: ………..…… 

    Даниела Мирчева 

 

Съгласувал: 

Юрист:  …………..…               

Адв. Галин Ненов 



Приложение № 1 

към договор №  …..…/..……2021 година 

за продажба на стояща дървесина на корен, 

сключен между Община Дряново и  ………………………………………….…… 
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259 л1 

едра 

ак 

трупи над 30    

трупи 18 - 29    

средна 
тънки трупи    

тех. дър-на    

дребна тех. дър-на    

дърва дърва за огрев 80 34,0 2720 

дърва брс дърва за огрев 2 34,0 68 

дърва врб дърва за огрев 3 34,0 102 

ОБЩО ЗА ОТДЕЛА: 85  2890 

268 к 

едра 

 

трупи над 30    

средна 
трупи 18 - 29    

тънки трупи    

дребна тех. дър-на    

дърва цр дърва за огрев 14 42,0 588 

дърва бл дърва за огрев 8 42,0 336 

дърва ак дърва за огрев 67 34,0 2278 

ОБЩО ЗА ОТДЕЛА: 89  3202   68 

270 у1 

едра 

ак 

трупи над 30    

средна трупи 18 - 29    

дребна тех. дър-на    

дърва дърва за огрев 50 34,0 1700 

ОБЩО ЗА ОТДЕЛА: 50  1700 

270 ф1 

едра 

ак 

трупи над 30    

трупи 18 - 29    

средна 
тънки трупи    

тех. дър-на    

дърва дърва за огрев    

едра трупи 18 - 29    

дърва дърва за огрев 233 34 7922 

ОБЩО ЗА ОТДЕЛА: 233  7922 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 2101 457  15714 

 

Продавач :        Купувач:



 


