
��-���7ц1 О Б Щ И Н А К О С: Т Е Н Е Ц 
� 2Q30 гр. К_остенец, ул. Иван Вазо� 2 rел/фа1<с + 3597142/3234;2308 

e--щail: kostenetz...,adm@kostenetz.com, WWW;kostenetz.cQm

Наосновапиечл.3,ал.1,т.2, ч:r.10,ал.1,т.1,чл.12.ал.1. чл. ]5,ал.1 отНаредбаза 
условията и реда :щ възлагане изпышепието на дейности в горските територии - държавна и 
общинска собственост Ff за 1юнзването на дър:весшrа и нсдървесни 1-о�ки продукти по чд. 95, ал. 
1 от Закона за горите (НУРRИЛ.ГТ) 

ОТКРИВАМ: 

Процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горс:ки·rе територии -
добив на ;цървt;сина на територията на община Костенец. 

Предмеп,т на открития конкурс: извършване на добив на дървесина съгласно Наредба № 
8/05.08.2011 г.� за сечите в горите-сеч, изво3 на маркирана дървесина до времепеп горски сЮiад и 
рамrшранс на дървесината� товарене, тра:нс.порт:иране и претоварване на ;1.ър:nесина, както и при 
необходимост да изгражда и/и;rи ноддържа извознитс горски пъ-mща u насажденията. в които
извършsа дърводобиза;. обособен в следните обекти: 

- oбeh.-r № 2168, вклю:чващ отдеJш-28 «ж»; 338 «в»: 335 {<Ш>
с количество, стойност по дейности; срок за изпълнение на отде1шите дейности, както следва:
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Спечелиm1ят :кандидат за обект 2108 има право да за«упи стро:ителпата дървес1ша 
по цеuоразnнс, одобрен от Общински съвет- Костенец. 

1. Наиме1швание� адрес, тедефоя, факс, едекrронен адрес на Въз."Iожителя и ."lнце за
ко11такr: 

Общинско предnрия.тие �,Гори и зе\1-И: :в горс·ки фонд" гр. Костенец 
Тел.: ел. адрес: gzg±":_kostenctz@abv.bg 
Лице за контакт; ипж. Илия Костянев, тел.: 088 688 1. 994 

2. У с...-�овия за дщ�уска11е на участниците до участие в откр1rrия конкурс. 
2.1. До участие се допускат всички заинтересовани: лица - rърrовци, реrnстрирани в 

нубличния регистър по чл. 241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение за регистрация 
за съответната дейност, внесли гаранция за участие и отговарящи па следните изисквания: 

2.2. Да отговарят на изискванията на чл. 11,чл. 18 и чл. 19 от Наредба за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държави.а и общи11ска 
собственост и за nолзването на дървесина и недървеспи горски продукти и изпълнили 
иэис.кванията за допускане до участие, посочени в условията за провс.ждане в.а процедурата. 

2.З. Да 01товарят на техническите и квалификационни .из.еквани.я за извършване 
ползването на дървесината съt·.1асно условията за участие в открития КОПКj7РС. 

3. В процедурата не се допуска наемане на подизmшште::ш от спечелилия: открития
конкурс участник. 

4. Гара11ция за участие.
4.1 .. Размер, форма, срок за представяне. 

Размерът на гаранuията за уча(;'ТИе е 5% от стойността на обек1'а и cu представя 
единствено 1юд формата на nap111-n1a сума . .внесена и постъпила uo смет.ката на Общцна Костенец 
в срок до 16:00 часа на последния работен ден, npe,nп датата на нро:веждане на оrкр:ития конкурс. 
IBAN:BG14CECB 9790 3342 5498 00,BIC: CECBBGSF банка: ЦКБ клон Костенец.

В нлатежното нареждане се посочват вида на процедурата, номерът па обекта� за който се 
отнася гаранцията и ЕИК на участника. 

4.2. Ос:вобождавапе па гаранцията за участие. 
Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 
1 . отстранените участници и на участющитс. които не са :к.,�асирани на лърво или .второ 

място, в срок от 3 работни лни след и-sтичаието на срока за обжалване на заповедта на 
възложитеJiя за оnредешп-rе на из11ышитеи� 

2. класираните на нърво и на второ мя:сто - след с.юnочвапето на договора но чл. 35 от
НУРВИДГТ; 

3. обжалващият заповедта на въз:южителя за определяне на и:JПЪЛI:Jwrел - в срок от 5
работни дни от приключване на производството по обжалване. 



4. при прекратяване на процедурата гараидиите иа всички участници се освобождават в
срок от 3 рабоmи дни след влизане-то в сила па заповедта за nрекратяваuе. 

5. Rъзложите;п1т освобождава гаранциите 1а участие без да дължи лихви 1а вериода, през
който средствата законно са престояли при веrо. 

4.3. Задь·ржане па rара1щипа за участие.
Възложителя.г задържа гаранцията за участие. когато участник в процедура: 
1. оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й ;
2. е оnределеп за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор по чл. 35 

от ПУРВИДГТ; 
3. не представи докумею·итс по �'I- 35, ад. 5 01 ПУРВИДГТ в определения срок.
4. При обжалван� гаршщиите з� участие на к;шсирави:те на първо и второ м.ясто се

задържат до изтичането на сроковете на валидност на офертите им. Гаранция:r-а за участие на 
оGжалващия процедурата се 'щцържа �о при:юпочването на производството по обжалване. 

4.4. llpи обжалване на процедурата и влязло в сила съдебно реmепие за продължаването й 
от оп.редеден етап органът, открил нроцедурата, изис@а or участшщите в ?�дневен срок да 
декларират иов срок на пали.лност за офертите и да внесат гаранция за участие за съотвстн.ия 
обект, ако е била възстано:в�на. 

:5. Гара1щ11я за изпълнение. 
5.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от досmrнатата дена за. 

обекта и се представя преди подписване на договора под формата на парична сума, прев�ден.а по 
лосочената в т. 4 бан.кова сметка на Община Костенец или под формата на баюrона rарандия. 
издадена в по.ла на Възложителя . Определеният за из.пълнител учасmШ<, избира сам формата, 
под която да внесе гараrщията за изпълнение. 

5.2. Когато избраният за изпълнител участник е предnочел формата на гаранцията за 
изпъ.:1нение да е банкова гаранция; същата трябва да е издадена от банка, действаща на 
територията на Р. България, да бъде издадена па български ез;и:к, ,ца е учредена в полза на 
Възложнтеля, да е безусловна и неотменима и със срок да е не по-малък от 1 (един) месец след 
датага, посочена като крайна дата па действие на договора (проеI<Т на договор). В nре.цставената 
банкова гаршщия трябва да има ю.ричеп запис, че тя се освобождава са.,ю след пис::\:tено известие 
от Възложителя. 

5 .3. Когато оuре;целеният за изпъmmтел участник е избрал rара�щията за изпълнение да 
бъде под формата на nарич11а сума. внес�1шта от него гаранция за участие служи за пълно или 
части1IН0 изn1.лнение на задължението за внасяне на гаранция за изIГЪЛНенне. 

Условията и сроковете за задържане на rаранп:ията за изпълнение, както и заплащането па 
неустойки се уреждат в договора. 

6. Срок на ваJ11щпост на офертите - 60 (шестдесет) календарни дни. считано от
по;JJЧаваnето й от възложител_я. 

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са об:вързани с 
условията на представените от тях оферти. 

Възложителят може да изиска от класираните на първо и второ място участници да 
удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване ца договора. 

7. Критерий за кiшсиране иа офертите - ,,Най-ниска ценан. Всеки кандидат в
процедурата има .право да представи само една оферта. 

8. Място и . срок за получаване, цена и начин на плащане на докумеm·ацията за
участие в открип1я конкурс.

Документацията за участие може да бъде изтеглена безплатно от .ивтср11ет страницата на 
Община Костенец - kostenetz_adm@kostenetz.com 

Документацията може да бъце нредuставена и на хартиен носител на цена от 50,00 лв. 
(/петдесет лева)/ на адрес: гр. КостенеII, ул. ,,Теменуга" №12, всеI<И работен ден до 16.00 часа, с 
краен срок до 16.00 часа па последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на 
ко.нкурса. 



9. Място и срок за подаване на офертите.
Документите. които са окомплек-товаmr съгласно изискванията. посочени в ус;ювията за

провеждането на -конкурса,, се подават в дел.оводството на ОП „ГЗl'Ф" Костепец на адрес: rp. 
Костенец, ул, .,Темену1-а}t №12 до 16.00 часа през работни д11и за времето до пос.1сдния работен 
ден. nре;рсож.nащ деня, определен за провеждане на ттроцедуратаt включително. 

10. Място� д21та и час за провеждане на открit:тия ко111..-урс:
· Откритият ко11курс ще се проведе на 14.04.2021 г. от 11.00 часа на адрес: гр .

. КостенецI yJJ. ,JТеменуrа" .№12, в админиt"1'ративната сграда на 011 <J'ЗГФ:» rр.Костеuец 
11. KpaeII срок за И�П'ЬJrненJ!е па де:й.иостrа по ползваие надървсс1mата е 31.12.2021 г.
12: Допълнителна информация:
Участниците в :конкурса_ �юrат да получават допъmштелна ипфор�rацня но отн:ошеяпе на

нредмета на настоящия конкурс на а.т�;реса на Общинско предприятие „Гори и земи в горски 
фонд;' rp. Костенец. а именно - rp. Костенец, ул. ,,Теменуга" No 12. 

13. Огдед на насажденията от обекта може да се извършва до 16.00 часа през всич.m
работни ZIRИ за времето до носледн:ия такъв, 11редхождащ деня на провеждането на процедурата 
ВК'ПочитеJщо, в присъствието на представител на Общинско предn_рюrrие ,,,Гори и земи в горски 
фонд� гр. Костенец. Оrледът се извършва с транспор1: на участника и разходите са за негова 
с�1етка. 

С настоящата заповед утвърждавам документацията за участие в открит конкурс за 
възлагане на дейности в горските територии - - добив на дървесина в обект No 2108 на територията 
на общипа Костенец. 

Настоящата заповед ла се сведе до знанието на заинтересованите служители на Общинско 
11ред11риятие ,,Гори и земи в горски фонд" rp. Костенец за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се публикува :на интернет страницата на Община Костенец най
малко 15 дни преди крайния срок за подаване на оферти; както .и е1<':!емпляр от нея да се постави 
на н.1щно място в сградата на Община Костенец. 

Настоящата запо.sед подлежи па обжалване съгласно ЛПК. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВА НА 
ДЪРВЕСИНА 

по реда на чл. 15 - 24 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 

ОБЕКТ 2108, ОТДЕЛИ 28 „ж"; 338"в"; 335"н" 

2021 г. 
гр. Костенец 



У С Л О В ИЯ 

за участие в открит конкурс с предмет за възлагане добива на дървесина в обекти 

ОБЕКТ 2108, ОТДЕЛИ 28 „ж"; 338"в"; 335"н" 

Гори, собственост на община Костенец 

1. ОБЕКТ, ДЕЙНОСТИ, ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА,
СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА 

Възлагане на дейности в горските територии - Добив на дървесина в: Обект № 2108, 
отдели 28 „ж"; 338"в"; 335"н" на територията на община Костенец съгласно чл. 10, 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 
горски продукти. 

Прогнозно количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове, както 
следва: 

обект отдел дърв.вид сортимент мярка количество ед.цена за добив общо цена 

в лева,без ДДС в лева,без ДДС 

2108 28ж бк едра стр.дървесина м3 44 29,00 1276,00 

средна стр.дървесина м3 9 29,00 261,00 

озп м3 148 24,00 3552,00 

дърва пр.м3 580 18,00 10440,00 

гбр дърва пр.м3 44 18,00 792,00 

цр дърва пр.м3 113 18,00 2034,00 

здб озп м3 22 24,00 528,00 

дърва пр.м3 95 18,00 1710,00 

явор дърва пр.м3 107 18,00 1926,00 

338в бк едРа стр.дървесипа мЗ 52 29,00 1508,00 

средна стр.дървесина мЗ 16 29,00 464,00 

озп м3 56 24,00 1344,00 

дърва пр.м3 184 18,00 3312,00 

здб едра стр.дървесина мЗ 2 29,00 58,00 

средна стр.дървесина мЗ 3 29,00 87,00 

озп мЗ 14 24,00 336,00 

дърва пр.м3 56 18,00 1008,00 

335н бк едра стр.дървесина м3 216 29,00 6264,00 

средна стр.дървесина м3 157 29,00 4553,00 

озп м3 143 24,00 3432,00 



дърва пр.м3 380 18,00 6840,00 

здб едра стр.дървесина м3 15 29,00 435,00 

средна стр.дървесина м3 27 29,00 783,00 

озп м3 12 24,00 288,00 

дърва пр.м3 41 18,00 738,00 

лдб,клен дърва пр.м3 27 18,00 486,00 

ЗА ОБЕКТ 2108 2563 54455,00 

• Франкировка: временен склад;
• Цените са без начислен дz:J;C;
• Цените са определени франко временен склад на обекта.

1. Срокове за изпълнение на добива на дървесина:

• Срок за сеч- 31.12.2021 г.
• Срок за извоз до временен склад- 31.12.2021 г.
• Срок за освидетелстване на сечищата-31.12.2021 г.

2. Добивът па дървесина се извършва по график, както следва:

ОБЕ:КТ2108 

ТРИМЕСЕЧИЕ 
ОБЩО 

J 1 11 1 111 1 IV 

-мЗ 854м3 1 855 м3 1 854 мЗ 2563 мз 

3. Начин па плащане 

Цената се заплаща по сортименти от съответните категории, реално добита дървесина 
след приемане на работата с приемателно-предавателен протокол, подписан от 
упълномощен представител на изпълнителя и служител на ОП „ГЗГФ" Костенец. 

Заплащането се извършва в срок от 1 О (десет) работни дни след представяне в 
счетоводството на възложителя на фактура към протоколите за приемането на работата. 

11. ИЗИСК ВАНИЯ, НА КОИТО Т РЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ
В процедурите за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейностите по чл. 1 О

от НУРВИДГТ може да участва всяко заинтересовано лице - търговец, внесъл гаранция за 
участие и отговарящ на следните изисквания: 

1. 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: 

1.1. Да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за 
престъпление по чл. 194 - 217, чл. 219 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321 и чл. 321а от 
Наказателния кодекс; 

1.2. Да не са свързани лица по смисъла на параграф 1, т. 15 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество с директора на ОП » ГЗГФ» гр. Костенец 



1.3. Да не са лишени от право да упражняват търговска дейност. 
2. Да не е обявен в несъстоятешюст и да не е в производство по несъстоятелност;
3. Да не е в производство по ликвидация;
4. Да не е сключил договор с лице по чл. 68 от Закона за противодействие на

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 
5. Да няма парични задължения към:
5.1. държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

5.2. Община Костенец, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; 
5.3. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 
6. Изискванията по т.1.1, т.1.2 и т. 5.3 се отнасят и за кандидата физическо лице или за

лицата, които представляват кандидата юридическо лице, съгласно Търговски закон или 
законодателството на държава-членка на ЕС, или на друга държава - страна по 
Споразумението за ЕИП, където кандидатът е регистриран. 

7. Изискванията по т.1.1. и т. 5.3 се прилагат, както следва:
· а/ при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако в дружествения договор

не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице; 
б/ при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 
в/ при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители -

за всеки един от тях; 
г/ при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя; 
д/ при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на 

управителния съвет; 
е/ при командитно дружество с акции- за изпълнителните членове, на които е 

възложено управлението. 
ж/ при всички останали случаи, включително и за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват кандидата. 

8. Да отговаря на следните квалификаuионни изисквания и на изискванията на чл. 115.
ал. 1. т. 1. буква ,.а" и т. 2 от Закона за горите, а именно: 

8.1. Да е регистриран в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от Закона за горите и да 
притежава удостоверение за регистрация за съответната дейност; 

8.2. Да има сключен договор най-малко с един лесовъд - регистриран в публичния 
регистър на ИАГ по чл. 23 5 от Закона за горите и притежаващ удостоверение за регистрация 
за дейността „Планиране и организация на добива на дървесина". (Условието не се отнася за 
}'частници, чиито член/ове на управителни органи е/са вписани в регистъра по чл. 235 от 
Закона за горите за упражняване на дейността 

II 
Планиране и организация на добива на 

дървесина" и притежават 11достоверение за регистрация). 
9. Да е внесъл е гаранция за участие в открития конкурс;
1 О. Ла отговаря на следните технически изисквания за изпълнението на дейността:

Да разполага със следната собствена и/или ползвана по силата на лизингов договор , 
техника, или такава, за която има сключен договор за наем, собствени или наети впрегатни 
животни за извършване на добива на дървесина в обекта и наети на трудов договор 
(регистриран в ТД на НАП) работници: 

• 2 броя моторни триони;
• 1 брой приспособен, универсален или специализиран трактор;
• 2 броя впрегатни животни за извоз на добитата дървесина.(в случай че не разполага

с трактор и товарен автомобил) 
• 1 брой товарен автомобил
• най-малко 3 /трима/ работници, притежаващи документи, доказващи 

правоспособност за работа в дърводобива, 2 /двама/ от тях следва да са правоспособни 



мотористи на моторни триони и 1 /един /от тях да е на длъжност тракторист и , /един/ от тях 
да има правоспособност да управлява товарен автомобил .. 

111. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ

УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ УЧАСТИЕ В ОТКРИТИЯ КОНКУРС 

1. Заявление за участие в открития конкурс - по образец;
2. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТ по

образец; 

Декларацията се подава от всички управители или всички лица. които представляват 
11частника. 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. 

Деклараиuята се представя в оригинал. 
3. Плик „Ценово предложение", в който участникът трябва да постави ценовото си

предложение, изготвено в съответствие с приложения към документацията образец; 
4. Нотариално заверено пълномощно, ако документите са подписани от упълномощен

представител. От пълномощното следва да са безспорно видни правата на упълномощеното 
лице да подписва документите. 

• Когато участник в открития конкурс е чуждестранно юридическо лице, документите,
които са на чужд език, се представят в официално заверен превод на български език. 

• Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие, с изключение
на декларацията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТ, която се представя само в оригинал. 

5. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за
съответната дейност - в деня на провеждане на конкурса, комисията проверява служебно 
актуалността на удостоверението от публичния регистър на ИАГ -София; 

6. Плик с „Предлагана цена", съдържащ попълнено и подписано ценово предложение на
кандидата за обекта - по образец; 

Забележка : Върху пликът се изписва и наименованието на кандидата, № на обекта, за 
който се подава офертата. 

7. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата ( оригинал или заверено от
кандидата копие); 

8. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката, а именно:
8.1 Копие от удостоверение за упражняване на лесовъдска практика на наетия лесовъд

- в деня на провеждане на конкурса, комисията проверява служебно актуалността на
удостоверението в публичния регистър на ИАГ-София.

8.2. Заверено от кандидата копие на трудовия договор на наетия лицензиран лесовъд; 
8.3. Списък на техниката- подписан и подпечатан от кандидата. Техниката следва да е 

регистрирана, в зависимост от вида □ й, съгласно действащото законодателства, в това число 
и да е технически изправна. Доказателство за собственост или наем на впрегатните животни 
- копие от паспортите на животните.

8.4. Списък на служителите или работниците на кандидата- подписан и подпечатан от 
кандидата, отговарящи за извършването на дейността. 

8.5. Декларация, че е уведомен в качеството му на представляващ участника, както и че 
всички работници и служители, на които са предоставени лични данни са уведомени, за целите и 
средствата за обработване на личните им данни, както и за правата, които имат съгласно 
Регламент № (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно 
свободното движение на такива данни. 



IV. ОФЕРТА- ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДАВАНЕ

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

от възложителя условия. 
До изтичането на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 
Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта. 
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. 

В плика се поставят документите по чл. 18 от НУРВИДГТ, изисквани от възложителя, 
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение", съдържащ 
попълненото и подписано ценово предложение на участника. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и час на 
получаване и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на 
приносителя се издава документ. 

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. 

Възложителят няма право да откаже приемане и разглеждане на оферта на участник, 
освен когато офертата не е оформена съгласно изискванията му или е подадена извън 
определените срокове. 

Мястото и крайният срок за подаване на оферти са посочени в заповедта за откриване 
на открития конкурс. 

Отговорността за пристигането на офертата в рамките на определения краен срок е на 
участника. 

V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС

1. Възложителят назначава комисия за провеждане на конкурса, като определя нейния
състав и резервни членове. 

Конкурсът се провежда на посочените в заповедта за откриването му място, дата и 
начален час. При открития конкурс всеки участник има право да присъства лично или чрез 
упълномощен представител при работата на комисията след представяне на документ за 
самоличност и пълномощно от представлявания - когато е приложимо. 

2. Комисията започва работа в обявения в заповедта за откриване на конкурса час, след
получаване на списъка с участници и представените оферти. 

3. Комисията отваря офертите по ред на тяхното постъпване и проверява съдържанието
на постъпилите оферти съгласно изискванията на чл. 18 от НУРВИДГТ. 

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

4. Комисията отстранява от конкурса участник в случаите, посочени в настоящата
документация, като причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в 
протокола по чл. 22, ал. 19 от НУРВИДГТ. 

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

6. Комисията отваря пликове "Ценово предложение" на всички допуснати участници
и съобщава всички направени предложения. Предложения, подадени в плик "Ценово 
предложение'1, които надвишават предварително обявената от възложителя начална цена, не 
участват в класирането. 

7. Участниците, направили ценови предложения с 20 или повече на сто по
благоприятни от средната стойност на направените предложения от всички участници, 



представят на комисията в срок два работни дни от получаването на искането за това 
подробна писмена обосновка за образуването й. 

8. Комисията може да приеме писмената обосновка, когато са посочени обективни
обстоятелства, свързани с: 1. оригинално решение за изпълнение на дейността; 2. 
предложеното техническо решение; 3. наличието на изкmочително благоприятни условия за 
участника; 4. икономичност при изпълнение на дейността. 

9. В случаите по т. 7 от настоящия р. V срокът за приключване на се удължава със
срока, даден от комисията за представяне на обосновката. 

1 О. Комисията определя класирания на първо и на второ място участник в открития 
конкурс съобразно времето на подаване на офертата, когато двама или повече участници са 
предложили най-ниска цена. 

11. Когато е подадена оферта само от един участник, комисията я разглежда и когато
участникът отговаря на условията за допускане, вкmочително предложението му е изготвено 
в съответствие с изискванията на възложителя, той се обявява за изпълнител. 

12. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
участниците, който се предава на възложителя за утвърждаване. 

13. Заседанията на комисията до изготвянето на протокола са публични.

VI. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК ОТ

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Комисията отстранява от процедурата участник: 
1. Който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18 от НУРВИДГТ и

някой от документите, посочени в p.lII. от настоящите условия; 
2. За когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3 от

НУРВИДГТ; 
3. Който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително

обявените условия на възложителя; 
4. Който не е внесъл гаранция за участие (обстоятелството се проверява по служебен

път). 
5. Когато участникът не представи в срок изисканата му от комисията на основание чл.

22, ал. 1 О от НУРВИДГТ писмена обосновка или комисията прецени, че посочените в 
обосновката му обстоятелства не са обективни. 

VII. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Процедурата завършва със заповед на възложителя за:
1. обявяване на класирането и определяне на изпълнител или
2. прекратяване на процедурата.
Възложителят може да включи в заповедта разпореждане за предварителното

изпълнение при условията и по реда на АПК. 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК. 

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

А) В 5-дневен срок от влизане в сила на заповедта обявяване на класирането и 
определяне на изпълнител, а в случаите когато заповедта съдържа разпореждане за 
предварителното изпълнение - от издаването , определеният за изпълнител участник следва 
да представи на възложителя документите по чл. 35, ал. 5 от НУРВИДГТ, а именно: 



1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова
обезпеченост, които е декларирал: 

1.1. Свидетелства за регистрация на земеделска и горска техника по реда на ЗРКЗГТ -
брой, съответстващ на изискуемия брой бензино-моторни триони; 

1.2. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника по реда на ЗРКЗГТ за 
горския трактор; 

1.3. Талони за преминат технически преглед по реда на ЗРКЗГТ - за всеки бензино
моторен трион и за трактора; 

1.4. Регистрационен талон или паспорт, или актуална справка от интегрираната система 
на Българска агенция за безопасност на храните - брой, съответстващ на изискуемия брой 
впрегатни животни; 
* Документите по т. 1.2. - 1.4. в1<Л. се представят в оригинал шzи четливи заверени

копия, от които да са видни собствениците! 

1.5. Справка от НАП за действащите трудови договори на участника, издадена не 
по-рано от 14 (четиринадесет) дни преди крайния срок за подаване на оферти, от която 
да е видно наличието на действащо трудово правоотношение с лесовъда и с наетите 
работници. 

1.6. Свидетелства за правоспособност за работа с бензино-моторен трион за наетите 
работници - брой, съответстващ на изискуемия брой бензино-моторни триони; 

1.7. Свидетелство за правоспособност за управление на специализирана горска техника 
на наетия работник, който ще управлява горския трактор; 

1.8 Свидетелство за правоспособност за управление на товарен автомобил на наетия 
работник, който ще управлява въпросното ППС; 

2. Свидетелство за съдимост 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. 

3. Удостоверение от НАП, че участникът няма парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, издадено не по-рано от три 
месеца от датата на представянето му. 

Документите 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. 
Б) В 3-дневен срок от изтичането на срока по чл. 23, ал. 6 от НУРВИДГТ, комисия, 

определена от възложителя, проверява редовността и съответствието на представените 
документи, за което се изготвя протокол. Протоколът се утвърждава от възложителя в 3-
дневен срок и се публикува на интернет страницата му. 

В) Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който: 
1.1. В установения срок не представи необходимите документи за сключване на 

договор или представените документи не отговарят на условията за провеждане на 
процедурата; 

1.2. Има парични задължения към Община Костенец, установени с влязъл в сила акт 
на компетентен орган; (обстоятелството се проверява по служебен път). 

1.3. Има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен държавен орган; 

Г) Когато за класирания на първо място и определен за изпълнител участник се 
установят обстоятелствата по чл. 35, ал. 9, т. 1, възложителят издава заповед, с която 
определя за изпълнител класирания на второ място. По отношение на последния се прилагат 
последователно разпоредбите на чл. 23, ал. 6 и чл. 35, ал. 5 и 8 от НУРВИДГТ. 



IX. РАЗНОСКИ ПО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на документите и представянето 

им. ОП „ГЗГФ" Костенец не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата. 
Представените оферти и приложените документи към тях не се връщат. 

Х. ОГЛЕД НА ОБЕКТА 

Лицата имат право да правят оглед на обекта всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа, след 
предварителна заявка, направена поне един работен ден преди желаната дата на огледа, 
отправена писмено до ОП „ГЗГФ" Костенец в периода от откриване на процедурата до 
изтичане на срока за подаване на оферти, като огледът се извършва с транспорт на 
кандидата-участник и разходите за оглед са за негова сметка , в това число както и 
отговорността за неизвършването му. 

За неуредени в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите 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 (НУРВИДГТ) и Закона за горите. 

инж.Илия Костянев 

Директор ОП «"ГЗГФ">. Кост 



ПРОЕКТ! 

ДОГОВОР 
No •.•.•. . ..•.•.•.•.••••• / ••••••••••. ••••••. •••••. г. 

за Добив на дървесина до временен склад в обект № ....................... . 

Днес, ........................ , год. в гр. Костенец, на основание утвърдени протоколи от работата на 
комисии и YDI. 35, ал. 1 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 от тях и в изпълнение на заповед № ....................... г. кмета на Община Костенец 
между: 

1. ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Костенец, обл.
Софийска, ул. ,,Иван Вазов" №2, представлявано от Йордан Ангелов-Кмет на общината, чрез 
пълномощника си Илия Костянев- Директор на „ГЗГФ" гр. Костенец и Николай Хаджиниколов -
главен счетоводител, наричана за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
и 

2. ............................................ с ЕИК: ................ , със седалище и адрес на управление: 
........................... , област ............. , представлявано от ................................... , в качеството му/й на 
. . . . .. . . . ... . ........... ..... . ..... , наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се 
сключи настоящият договор за следното: 

1. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да отсече, 

извози и рампира на временен склад прогнозно количество маркирана дървесина, както и при 
необходимост да изгражда и/или поддържа извозните горски пътища в насажденията, в които 
извършва дърводобив. 

1.2. Прогнозното количество по т. 1.1. е в обект № 2108 съгласно сортиментните 
ведомости и спецификациите, които са неразделна част от настоящия договор. 

Общото количество дървесина за целия срок на договора е 2563 куб.м. 

ед.цена за 
обект отдел дърв.вид сортимент мярка количество добив общо цена 

в лева,без 
лпс в лева,без ДДС 

2108 28ж бк едра стр.дървесина мЗ 44 
средна стр.дървесина мЗ 9 

озп мЗ 148 
дърва пр.мЗ 580 

гбр дърва пр.мЗ 44 
цр дърва пр.мЗ 113 
здб озп мЗ 22 



дърва пр.мЗ 95 

явор дърва пр.мЗ 107 

338в бк едра стр.дървесина мЗ 52 

средна стр.дървесина м3 16 

озп мЗ 56 

дърва пр.мЗ 184 

здб едра стр.дървесина м3 2 

средна стр.дървесина мЗ 3 

озп м3 14 

дърва пр.м3 56 

335н бк едра стр.дървесина м3 216 

средна стр.дървесина мЗ 157 

озп м3 143 

дърва пр.м3 380 

здб едра стр.дървесина м3 15 

средна стр.дървесина мЗ 27 

озп мЗ 12 

дърва пр.м3 41 

лдб,клен дърва пр.мЗ 27 

ЗА ОБЕКТ 2108 2563 

1.3. Насажденията, включени в обекта в 1 О-дневен срок се предават на спечелилия 
процедурата с издаването на позволително за сеч и извоз и изготвяне на предавателно
приемателен протокол, който се утвърждава от Възложителя или от упълномощено от него 
длъжностно лице. Позволителното за сеч и извоз и протокола се изготвят от ОП„ГЗГФ "гр. 
Костенец и подписват и от лице, вписано в регистъра по чл. 235 и чл. 241 от ЗГ - представител на 
Изпълнителя. Възложителят и Изпълнителят са длъжни с позволителните за сеч да посочат срока 
за започване на добива и извоза на дървесина в съответното насаждение. 

1.4. Настоящият договор влиза в сила, считано от сключването му. 
1.5. Позволителното за сеч се издава след като Изпълнителят представи на директора на ОП 

„ГЗГФ" гр. Костенец 
- разрешително за достъп по реда на чл. 24 от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и

опазването на горските територии, или информация за трите имена и постоянния адрес по лична 
карта на лицата, които да имат осигурен достъп до насажденията за добив на дървесина, включени 
в обекта. 

- технологичен план, изготвен и одобрен по реда на чл. 53 от Наредба №8 от за сечите в
горите, по образец, утвърден със заповед на Изпълнителния директор на ИАГ от лице, 
притежаващо удостоверение за дейността „планиране и организация на добива на дървесина". 

1.6. Срокове за изпълнение: 
1.6.1. Срок за сеч- ................ г. 
1.6.2. Срок за извоз до временен склад - ................. г. 
1.6.3. Срок за освидетелстване на сечищата- ............................ г. 
Началният и крайният срок за сеч и крайният срок за извоз до временен склад по 

насаждения, включени в обекта за съответната година, се определят с позволителното за сеч и 
извоз. 

1. 7. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на всички сечища в

обекта. 
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11. ЦЕНА И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Стойността на възлаганата дейност е в размер на ................ ( .......................................... ) 

лв. без ДДС. Цената е изчислена на база ценово предложение от изпълнителя. 
2.2. Цената се заплаща по сортименти от съответните категории реално добита дървесина 

след приемане на работата с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощен 
представител на изпълнителя и служители на ОП „ГЗГФ" гр. Костенец. 

2.3. Заплащането се извършва в срок 10 (десет) дни на изпълнителя след представяне в 
счетоводството на Възложителя на фактура към протоколите за приемането на работата. 

Банка 

IBAN 

BIC 

2.4. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път: 

2.5. При установяване на недовършени работи, както и на работи с недостатъци, 
Възложителят има право да. спре предоставянето на средства до тяхното отстраняване. 

111. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1.1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на 
дейностите, като дава задължителни указания в писмена форма и препоръки на изпълнителя при 
констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа. 

1.2. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, 
свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи: 

1.2.1. Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни 
актове; 

1.2.2. Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината 
(БДС/ЕN); 

1.2.3. Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 
(ЗЗБУТ); 

1.2.4. Неспазване на противопожарните и други изисквания; 
1.2.5. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на§ 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на 

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 
наричана по - нататък „Наредбата". 

1.3. Спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове при 
преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските извозни пътища. 

1.4. Спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със 
Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОд) видове дивеч в насаждения от обекта. 

1.5 Заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ добиването на допълнителни специални 
асортименти дървесина. 

1.6. Инициира с писмена покана приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа при 
налични количества дървесина на временен склад. 

1. 7. Поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на
определените в договора технолоmчни и качествени показатели при констатирани отклонения. 

1.8. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително споразумение за извършване на добива 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 дървесина за съответното насаждение. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:

2.1. Предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в присъствието на
регистрирания по чл. 235 от ЗГ му лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници 
(съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите насажденията, предмет на договора, от които 
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ще се добива дървесината. Предаването на насажденията се извършва с подписването на 
двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 1 О дни преди началото на изпълнението 
на дейностите в съответствие с определения график по т. 4.15 и не по-малко от 3 (три) работни дни 
преди започване на сечта. При изразено желание от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде всички насаждения, включени в обекта, в 10-дневен срок 
от постъпване на искането. 

2.2. Предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив на 
дървесина за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно 
- приемателните протоколи по т. 2.1.

2.3. Осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до насажденията и временните складове, включени 
в обекта, чрез проходимост на горските пътища в държавните горски територии за превозни 
средства с висока проходимост и за декларираната при проведената процедура техника. 

2.4. Следи за правилното провеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения 
технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно БДС/ЕN, като и за 
недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и 
ерозия на извозните пътища и просеки. 

2.5. Дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма при 
констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа. 

2.6. Осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на 
временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
писмена покана или не по-малко от веднъж месечно при добита дървесина на временен склад, за 
което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол. 

2.7. Заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа в срок не по-късно от 10 (десет) 
работни дни от датата на представяне на издадена от него фактура, в размер и по начин, уговорени 
в договора. 

2.8. Разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта. 

2.9. Уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни 
обстоятелства по смисъла на§ 1, т. 23 от допълнителните 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 насп.пилите промени. 

2.1 О. Освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и констатираните 
пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в обекта. 

2.11. Удължи срока на договора, в случай че е наложил временно спиране на дейността на 
основание т. 1.2.5, 1.3 и 1.4., с времето, за което е наложено преустановяване на дейността. 

2.12. Служителите, които ще извършват технически контрол и приемане на работата в обекта 
са служителите от ОП „ГЗГФ" Костенец 

2.13. Възложителят определя и изпраща заявка на Изпълнителя за размера на количеството 
дървесина, което следва да добие през текущия месец. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

з� ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

3.1. Изисква приемането на възложената работа в договорените срокове. 
3.2. Получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в договора. 
3.3. Получи необходимото съдействие за изпълнение на работата (предаване на насажденията, 

включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно
предавателни протоколи и технологични планове). 

3.4. Поиска от възложителя 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 2011 г. за сечите в горите до отстраняването 
на несъответствията. 

3.5. Заяви писмено промяна на одобрените от възложителя технологични планове за добив на 
дървесина от насажденията, включени в обекта. 
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3.6. Откаже да добие допълнително заявените от възложителя специални асортименти 
дървесина. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
4.1. Осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска 

практика в следните случаи: 
4.1.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване 

на насажденията; 
4.1.2. за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на 

дървесина в тях в 1 О-дневен срок преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с 
определения график по т. 4.15 и минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта; 

4.1.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи 
такива; 

4.1.4. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това. 
4.2. Създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за 

извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура. 
4.3. Представи на възложителя при сключване на договора писмена информация за всички 

лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на 
изпълнение на дейността. 

4.4. Извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата по 
указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове. 

4.5. Присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за приемане на 
добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен предавателно
приемателен протокол за приемане на извършената работа. 

4.6. Отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта и 
извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за добив на дървесина за 
конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета. 

4.7. Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища. 
4.8. Поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на 

мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да съхранява 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 и следните 
изисквания: 

4.8.1. на технологичните планове и указанията на служителите на „ГЗГФ" гр. Костенец по 
изпълнение на добива и извоза на повалената дървесина за недопускане на уплътняване на влажни 
и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища; 

4.8.2. при продължително влошени атмосферни условия - завишена влажност, да 
преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на 
служители на ОП „ГЗГФ" Костенец, както и при други предпоставки, които допринасят за 
допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите; 

4.8.3. да изгражда за своя сметка подходи, необходими за усвояване на дървесината в 
насажденията, съгласно технологичния план, като съхранява и опазва създадените горски пътища 
до обекта, където се извършва сечта и извоза. 

4.8.4. да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни 
съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта. 

4.9. Разкройва най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на максимален обем 
ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN). 

4.10. Добива допълнително заявените от възложителя специални асортименти дървесина, при 
постигнато споразумение. 

4.11. Не допуска нараняване на стоящия дървостой по време на извършване на дейността по 
добив и извоз на дървесината. 

4.12. Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност 
и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица. 

4.13. Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
информация, необходима за осъществяването му. 

4.14. Не предоставя на трети лица извършването на добива на дървесината, включена в 
насажденията, предмет на договора. 
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4.15. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, 
както следва: 

ТРИМЕСЕЧИЕ 
ОБЩО 

1 1 11 1 111 1 IV 
......... м3 1 ........... м3 1 ........... мЗ 1 ............ м3 .............. м3 

4.16. При обективна невъзможност за предаване на договореното по т. 4.15 количество 
дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните 
разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, изпълнителят е 
длъжен да уведоми възложителя писмено в 3 (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. 

4.17. Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив 
на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата. 

4.18. Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други 
актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на 
действащите актове за противопожарна безопасност в горите. 

4.19. Да отсече, извози и рампира на временен склад предвиденото количество дървесина в 
месечните заявки от Възложителя. 

4.20. Да съдейства при извършване на проверки по хода на изпълнението на договора от 
страна на Възложителя. 

4.21. При възникване на горски пожар фирмата е задължена да участва в потушаването му с 
ресурсите, с които разполага и разходите да бъдат за нейна сметка. 

V. СЪОБЩЕНИЯ

5.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се 
извършват в писмена форма (на e-mail: gzgf_kostenetz@abv.bg чрез препоръчана поща (куриерска 
служба) или на ръка в деловодството на ОП „ГЗГФ" Костенец 

5.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 
длъжна в 3-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 адрес на 
получаване на уведомление без значение. 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 на сто от достигнатата стойност 
за обекта, представена е под формата на парична гаранция и е в размер на 
................................................ лв. ( .................................................................. ). 

6.2. Гаранцията за изпълнение на сключения договор се освобождава при изпълнение на 
договорните задължения в срок 1 О 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. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

7. Договорът се прекратява:
7 .1. с изтичане срока на договора
7 .2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
7.3. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за

пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че: 
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7.3 .1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му вече не отговарят на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата; 

7 .3 .2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на 
конкурса за възлагане на дейността; 

7.3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора 
срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност; 

7.3.5. В случаите по т. 1.2.1 до 1.2.4.; 
7.3.6. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите 

на т. 1.9 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действи,телно извършената дейност. 

7.4. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят 
договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от 
допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след 
сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално добитите количества дървесина, като 
внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не 
си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да
дължи обезщетение за пропуснати ползи, в следните случаи: 

8 .1. За виновно неизпълнение на графика за добив по т. 4.15. 
8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора 

технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да 
отстрани за своя сметка. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в
случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни задължението си: 

9.1. по т. 2.1. и 2.2.; 
9.2. по т. 2.3. - в срок по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позволително за 

сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни. 

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1 О. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или 
частично неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни 
обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, уважени 
реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след 
сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. 

11. Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за виновно неизпълнение на
задълженията си по договора, в следните случаи: 

11.1. по т. 4.1. - неустойка в размер, равен на внесената от него гаранция за изпълнение на 
договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил 
задължението; 

11.2. по т. 4.8. - неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените 
повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на 
договора; 

11.3. по т. 4.9. - неустойка в размер, равен на 30 на сто от стойността на услугата за 
добива на тази дървесина; 

11.4. по т. 4.15. - неустойка в размер, равен на 20 на сто от стойността на услугата за 
добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за съответното 
тримесечие, изчислена на база на цената на обезличен кубичен метър по договора. 

12. За неизпълнение на други задължения по договора, възложителят може да задържи
внесената от изпълнителя гаранция за изпълнение като неустойка по договора. изпълнителят не се 
освобождава от отговорността за възстановяване на възложителя 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. 
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13. Възложителят не дължи обезщетение за нанесени от изпълнителя на трети лица щети в
резултат на изпълнението на предмета на договора. нанесените щети са за сметка на изпълнителя. 

14. Всяка от страните по договора има право да търси обезщетение за действително
причинените й вреди и пропуснати ползи от неизпълнението на задълженията на другата страна 
по договора, на общо основание и над уговорените в настоящия раздел санкции и неустойки. 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. Изменение
на клаузите на договора се допускат само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена 
форма. 

16. Въпросите, възникнали при прилагането на този договор, се решават по взаимно
съгласие между страните. В случай, че това се окаже невъзможно, на основание чл. 117, ал. 2 от 
ГПК страните се съгласяват, че всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до 
него, вкmочително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния 
съд, съобразно правилата за родова подсъдност. 

17. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското
законодателство. 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Илия Костяпев 
пълномощник на Кмета па Община Костенец: ..... . 

Николай Хаджиниколов 
Главен счетоводител 
Община Костенец 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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Образец! 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии - добив на 
дървесина от обект № ................................... , 

отдели ................................................................................ на територията на 
община Костенец 

от ........................................... ........................................................................... .

представител па: ............................................................................................. . 
(наименование на участника) 

сЕИК: ....................................... , 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

С настоящото заявявам желанието си да участвам в открит от кмета на Община 
Костенец открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии - добив на 
дървесина от обект № ...... ... ...... ...... ... .. .. .. . ...... .. ........ . ........ ..... ... включващ 
отдели ... . .. . . ......... . ..... ........... ............. . ...... ..... . . .............. на територията на 
община Костенец 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. С подаване на настоящото заявление приемам всички условия и изисквания,

посочени в заповедта за откриване на открития конкурс, утвърдената с нея 

документация и приложимите към този вид процедура 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 педървесни горски 

продукти. 

2. Запознат/а съм с приложения към документацията за участие проект на

договор и съм съгласен с клаузите му. 

З. В случай че сключа договор за изпълнение на дейностите в обекта, се 

задължавам при изпълнението му да спазвам всички действащи норми и стандарти, 

отнасящи се за този вид дейност, включително да отговарям за спазването на 

изискванията по охрана и безопасност на труда и противопожарните изисквания при 

извършване на добива па дървесина. 



4. Представляваният от мен участник е регистриран в публичния регистър на

ИАГ по чл. 241 от ЗГ под номер: ............................. и има наето на трудов договор лице 

(или лице управител), регистрирано в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 от

Закона за горите под номер: ...................... .

5. Представляваният от мен участник отговаря на техническите и

квалификационни изисквания за извършване ползването на дървесина, определени в 

заповедта за откриването на конкурса и утвърдената с нея документация. 

6. При изпълнението на договора ще се спазват правилата за безопасност на

работното място, съгласно чл. 232, т. 1 от Закона за горите, регламентирани от ЗЗБУТ и 

Наредба №7 от 23 .09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места. 

7. В качеството му на представляващ участника в обявения от ОП „ГЗГФ" - гр.

Костенец; конкурс за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина от 

обект ..................... .. . ...... на територията на община Костенец, както и всички мои работници 

и служители, за които съм предоставил лични данни, сме уведомени за целите и средствата 

за обработване на личните ни данни, както и за правата, които имат съгласно Регламент № 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. опюсно защитата 

на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното 

движение на такива данни. 

8. Срокът на валидност на офертата ми е 60 календарни дни, считано от

получаването от възложителя. 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност 

съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: ...... .... . .. . . ........ . Подпис: 

имена 



Образец! 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 18, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТ 

Долуподписаният /-ната/ .................................................................................... в качеството 
ми на .................................. на ....................................................... - участник в открит 
конкурс за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина от добив 
на дървесина от обект 
No ................................... , .......................................................................... .
отдели ................................................................................ на територията на 
община Костенец 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

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 параграф 1, т. 15 от Допълнителните

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество с директора на ОП «ГЗГФ» гр.Костенец 

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

4. Представляваният от мен участник:

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

- не е в производство по ликвидация;

- не е сключил договор с лице по чл. 68 от Закона за противодействие на

к�рупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

- няма парични задължения към държавата и към Община Костенец, установени с

влязъл в сила акт на компетентен (държавен) орган; 

- е внесъл гаранция за участие в открития конкурс.

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

Наказателния кодекс. 

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



*Декларацията се представя в оригинал.
Образец! 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ...................................................................................................................... . 
(наименование на участника) 

с ЕИК ....................................................... , 

представлявано от ............................................................................................... . 

в качеството му на .............................................................................................. , 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

На основание заповед № ..................... ./ .................... год. заявявам, че желая да участвам 
в процедура открит конкурс за възлагане на дейността: Добив на дървесина до 
временен склад в обект добив ндървесина от обект № ................................... , 
отдели ................................................................................ на територията на 
община Костенец, като правя следното предложение: 

Предлагам: 

............................ (................................................................................................ ) 
цифром словом 

лева без Д.ЦС за извършване на дейността добив на дървесина до временен склад в 
добив на дървесина от обект № ................................... , 

отдели ................................................................................ на територията на 

община Костенец 

Срокът на валидност на настоящото ценово предложение е 60 календарни дни, 

считано от получаването й от възложителя. 

Дата: .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . Подпис: 

имена 


