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1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ А С ТАЙНО
НА,ДДАВАНЕ 

ТЪРГОВЦИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕДУРАТА Е НЕОБХОДИМО: 

1. Да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1.т.1, б. ,,б" и т. 2 от ЗГ и чл. 38, ал. 2,

от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии 

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

продукти (Наредбата), а именно:.

1.1. Да осъществяват дейността си и да са с регистрирано е със седалище и адрес 
на управление на територията на община Костенец, в която попадат горските територии 
-общинска собственост на съответното държавно горско стопанство или държавно
ловно стопанство, в което се извършва ползването на дървесина, т.е. да осъществяват
дейността си и е със седалище и адрес на управление на територията на Община
Велинrрад, в която територия попада територията на ТП ДЛС „Чепино" т.е.
търговецът-участник в процедурата, за да се приеме, че е местен търговец е необходимо
да отговаря на посочените изисквания на чл. чл. 115, ал. 1.т.1, б. «а» от ЗГ,

1.2. Да представят доказателства за наличие на необходимата собствена или 
закупена на лизинг техника и наети на трудов договор работници и наличие на 
мощности за преработка на съответните категории дървесина в обект по чл. 206 Закона 
за горите (ЗГ) на територията на община Костенец - предвид, че се касае за процедура 
за продажба на стояща дървесина на корен; 

- Обстоятелството за наличие на мощности за преработка на съответните
категории дървесина се доказва с документи за собственост, договори за лизинг или 
счетоводни документи за собственост извлечение от счетоводните сметки , като същите 
следва да бъдат заверени собственоръчно с положен подпис и печат на участника. От 

направената заверка трябва да е видно, че представените документи са актуални до 10 дни 
преди крайната дата за подаване на офертата 

1.3. Да притежават документ за съответствие с международен стандарт, издаден от 
независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или преработка на 
дървесина и удостоверяващ, че търговецът прилага една от системите, посочени в чл. 
115, ал. 2, т. 1-3 от ЗГ. 

За доказване на това обстоятелство участникът представя съответния доку,-wент 
(заверено копие). В случай че документът е на език, различен от български, се представя в 
официално заверен превод на български език. 

2. Да се регистрирани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите по чл.

241 от ЗГ. 

3. Да притежават удостоверение за регистрация в публичния регистър на

Изпълнителна агенция по горите, издадено на основание чл. 241 от ЗГ за дейностите по чл. 

10, ал.1, т.1 от Наредбата. 

4. да имат сключен трудов договор най - малко с едно физическо лице, регистрирано

за упражняване на частна лесовъдска практика в регистъра на ИАГ за дейностите - чл.233, 

ал.1, т.4 от ЗГ. Когато управителят или изпълнителен член на управителните органи на 

участника или физическото лице - едноличен търговец, притежава удостоверение за 

регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика, участникът може да участва в 

процедурата и без да има сключен трудов договор. 

5. Не се допуска до участие в процедурата участник, за който е налице, което и да е от

обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т.3 „а" до „з" 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, а именно: 



5.1 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; 

5.2 е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 
5.3 е в производство по ликвидация; 
5.4 е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на 

ЗПКОНПИ с ръководителя на съответната общинска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ. 
5.5 е сключил договор с лице по чл. 68 ЗПКОНПИ; 
5.6 е лишен от право да упражнява търговска дейност; 
5.7. има парични задължения към държавата , установени с влязъл в сила акт на 

съответния компетентен държавен орган; 
5.8. има парични задължения към. община Костенец, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган 
5.9 не е внесъл гаранция за участие в тръжната процедура. 

6. Участниците в процедурата следва да представят удостоверение/я от съответната
Регионална дирекция по горите, от което е видно, че същият има регистриран/и обект/и по чл. 
206 от ЗГ на територията на община Костенец. Срокът на валидност на удостоверението/ята е 
1 месец. 

7. Участниците следва да са преработили през предходната година в собствен/и
обект/и по чл. 206 от ЗГ на територията на община Костенец, количества дървесина не по
малко от 50 на сто от количеството на обекта, за който участват, като изискването не се 
прилага за търговци, регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел през годината на провеждане на процедурата. 

Това изискване се доказва с обобщена справка за постъпила през 2019 г., преработена 

и експедирана дървесина - Приложение №1 към Заповед №926/10.12.2012 г. на 

изпълнuтелпuя директор па ИАГ, гр. София от дневника за преработена дървесuпа на 
съответния обект по чл. 206 от ЗГ, за който е издадено удостоверението по чл. 206 от ЗГ 
От представепата справка следва да е видно входящият пол1ер на съответната Р ДГ, както 

и че участпuкът е преработил през 2019 гад. количество дървесина не по-малко от 50 на сто 
от количеството, посочено в търга за обекта. 

Изискванията на точки 5.1, 5.4 и 5.6 се отнасят за управителите или 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. 

Изискванията на точки 5.2, 5.3, 5.5, 5. 7 и 5.8 се отнасят за за тьрrовеца, а отсъствието 

на тези обстоятелства се декларират от управителите или лицата, които представляват 

участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на 

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

икономическо пространство, където участникът е регистриран или упълномощено от 

тях лице. 

11. Участниците трябва да отговарят на специфичните технически и технологични
изисквания за извършване на дейностите, определени в заповедта за откриване на 
процедурата и в настоящите условия. 

11.1 Участникът трябва да разполага с минимални технически възможности за 
изпълнение на дейностите, както следва: 

11.1.1. да има наети на трудов договор работници, които да притежават документи за 
необходимата квалификация и правоспособност за извършване на дърводобивните дейности -

работа с БМТ и документ за правоспособност за управление на Тпс на лицето, което ще 
осъществява извоза на дървесината до временен склад с трактор. 



11.1.2. наличие на собствена или закупена на лизинг горска техника -

бензиномоторни триони и горски трактори, за земеделска и горска техника, с която 

участникът разполага (представят се ксерокопия на големия и малкия талон- при 
собственост, а при сключен договор за лизинг - копие от договора), - годна според 

изискванията на българското законодателство за работа в горите, или собствени или наети 
животни предназначени за извоз на дървесина за съответните обекти, както следва: 

Таблица№l 

Обект Отдел, Прогноз КВАЛИФИЦИРАН ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

№ подотдел но ПЕРСОНАЛ 

количес "Резач Извозвач Водач Специализи Животин БМТ 

тво горски животи на ра ска тяга 
дървеси дървен нека горска на горска брой 

на Jlt-л" тяга техник техника за живот11и 

а извоз на 
дъовесина 

2112 1 S"г" 1279 3 2 1 1 2 3 

11.1.3. Когато участникът участва в процедурата за повече от един обект е 
ДЛЪЖЕН да притежава количество БМТ и специализирана горска техника, необходими 
за изпълнението на поръчката, работници притежаващи необходимата 
правоспособност за работа със специализирана горска техника (БМТ) трактори за 
обекта с най - високите изисквания. 

Забележка: ПРЕДСТАВЕНАТА СОБСТВЕНА/НАЕТА ТЕХНИКА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА 
СЕЧТА, И ИЗВОЗА, СЛЕДВА ДА Е РЕГИСТРИРАНА ПО РЕДА НА ЗРКЗГТ И ДА Е С 
ПРЕМИНАТ ВАЛИДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕД КТИ. Следва да се има и в 
предвид, че Съгласно Наредба 20/27.05.2003 год. за извършване на технически прегледи за 
проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините 
за земни работи, моторните триони, храсторези и моторните косачки подлежат на 
задължителен годишен технически преглед само при първоначална регистрация и 
промяна в регистрацията. 

12. При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към
условията, обявени от Продавача/Възложителя. 

13. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си. 

14. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
15. Всяка оферта задължително съдържа изискуемите по чл.18, ал.1 от Наредбата и

настоящите условия документи. 
16. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице,

всички документи, които са на език, различен от български език, се представят в официално 
заверен превод на български език. 

17. В процедурата НЕ СЕ ДОПУСКА да бъдат използвани подизпълнители.



11. ОП ИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТ А НА ТЪРГ А СТАЙНО НАДЦАВАНЕ.

1. ТЪРГЪТ С ТАЙНО НАДЦАВАНЕ е за продажба на стояща дървесина на корен
по чл.49, ал.1,т. 2 и чл. 38 от Наредбата във връзка с чл. 115 от Закона за горите.
Предметът на търга е продажба на стояща дървесина на корен от обособен обект
№ 2112, отдел 15"г".

2. Процедурата следва да бъде проведена по реда на чл. 15 - 24 и чл.29-33 във връзка
чл. 65, ал. 1 и чл. 53, ал. 2 от Наредбата и съгласно утвърден график от Директора
на ОП „ГЗГФ"- гр. Костенец. Прогнозните количества дървесина по обособени
позиции, отдели и подотдели, категории дървесина, начални цени, гаранции за
участие, технология на извоза и сроковете за изпълнение са както следва:

Таблица№2 

ОБЕКТ 2112 отдел 15 "r" 
отдел дърв.вид сортимент мз ед.цена общо цена 

безДДС безДДС 

15г ела едра стр.д-на Ia клас 10 90,00 900,00 
едра стр.д-на I клас 77 85,00 6545,00 
едра стр.д-на II клас 203 60,00 12180,00 
средна стр.д-на III клас 33 55,00 1815,00 
озп 143 40,00 5720,00 
дърва 169 20,00 3380,00 

см едра стр.д-на la клас 4 90,00 360,00 
едра стр.д-на I клас 58 85,00 4930,00 
едра стр.д-на II клас 138 60,00 8280,00 
средна стр.д-на III клас 37 55,00 2035,00 
озп 108 40,00 4320,00 
дърва 134 20,00 2680,00 

бк едра стр.д-на I клас 4 55,00 220,00 
едра стр.д-на II клас 36 55,00 1980,00 
средна стр.д-на III клас 7 45,00 315,00 
озп 31 44,00 1364,00 
дърва 51 34,00 1734,00 

ива,бреза дърва 36 26,00 936,00 
ЗА ОБЕКТ 2112 1279 59694,00 

гаранция за участие 2984,70 

При продажбата на стоящата дървесина на корен - предмет на търга се прилага 
утвърдена Спецификация - приложение № 12 -. сечта, окастрянето и разкройването да 

се 
извършват в сечището със задължение да се извлекат най-ценните сортименти и да не се 
допуска похабяване на дървесината. Опис на дървесината по дървесни видове, 
количества, начални цени и асортименти се съдържа в Приложение от тръжната 
документация. 



2. КРАЙНИЯТ СРОК И ГРАФИКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВА И
МЕСЕЦИ ЗА ОБЕКТИТЕ, е както следва: 

Таблица№З 

J ОБЕКТ Отдел, 
No подотдел 

1 2112 1 15 „г" 
I 

ТРИМЕСЕЧИЯ 
II I III 

249 1 515

1 
IV 1 ОБЩО 11 

1 515 1 1279 

2.1. Началната стойност за обектите е посочена в таблицата по т.1 (таблица № 2) от 
настоящите условия. 

Участниците не могат да предлагат цени по-ниски от посочената цена за съответния
обособен обект. 

3. Критерият за оценка на офертите е „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА".
4. Срокът на валидност на офертите е минимум 90 /деветдесет/ календарни дни,

считано от датата на получаване на офертата. 

111. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИИ ЗА
УЧАСТИЕ В ТЪРГ А С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

1 Документацията за участие в процедурата се публикува на интернет страницата на 
Продавача/Възложителя, едновременно с публикуването на заповедта за провеждането. 
Съгласно чл. 9в, ал. 2 от Наредбата участниците за участие в процедурата могат да 
изтеглят документацията от интернет страницата на Продавача без заплащане или да я 
закупят от деловодството на ОП "ГЗГФ" гр. Костенец от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 
16:00 часа , адрес: гр. Костенец, ул. ,,Теменуга" №12, с краен срок до 29.04.2021 год., до 
16:00 часа. 

Цената на документацията за участие в търга е 20,00 лв.(двадесет) без ДДС.
2. Гаранцията за участие в търга се определя по реда на чл.9а, ал.2 от Наредбата и е в

размер до 5% (пет процента) от началната цена, определена в абсолютна стойност за всеки 
един обект в таблицата по т.1 от настоящите условия. Гаранцията следва да се представи от 
участниците във формата на парична сума, внесена по банкова сметка община Костенец не 
по-късно от 17:00 ч. на 29.04.2021 г. включително.

В платежното нареждане за гаранцията за участие следва да бъде вписан обекта, 

за който се отнася. 

Внесените гаранции за участие в търга да се освобождават, респ. задържат по реда и 
условията на чл. 31 и чл. 32 от „Наредбата". 

3. Гаранция за изпълнение на договора определена на основание чл.9а, ал.5, т.2 от
Наредбата, е в размер на 10% (десет на сто) от достигнатата при провеждане на търга цена за 
съответния обект, която следва да бъде внесена, респ. предоставена под формата на парична 
сума или банкова гаранция по избор на участника, определен за спечелил търга. 

Когато участникът, определен за спечелил търга, избере да представи гаранция за 
изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично 
записано, че е безусловна и неотменима в полза на община Костенец, да има срок на 
валидност не по-малко от 30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че 
същата се освобождава само след изрично писмено известие от директора на ОП „ГЗГФ" - гр. 
Костенец 

Гаранцията за изпълнение се представя преди или най-късно в деня на подписване на 
договора от участника, определен за спечелил търга. 



Когато определеният за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата 
на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично 
изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение, 
както и заплащане на неустойките се уреждат в договора. 

Гаранциите за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се внасят 
само по банков път по сметка на Община Костенец № IBAN:BG 14 СЕСВ 9790 

3342549800 BIC: CECBBGSF в Централна Кооперативна банка, гр. Костенец. 

4. Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение по реда

на чл.30-33 от Наредбата. 
4.1. Продавачът/Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 
- отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или второ

място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача 
за определяне на Купувач; 

- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора.
4.2 При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават

в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване. Продавачът 
освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 
престояли при него. 

Продавачът задържа гаранцията за участие, когато участникът в процедурата: 
- оттегли офертата след изтичането на срока за подаването й
- е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор по чл. 35

от Наредбата; 
- участник определен за купувач не представи документите по чл. 35, ал. 5 от

Наредбата в определения срок. 
4.3. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от Продавача при 

изпълнение ш1 договорните задължения /заплащане на всички суми по настоящия договор и 
след окончателно транспортиране на цялото количество действително добита дървесина/ в 
срок 1 О работни дни след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички 
сечища в обекта. 

Условията за освобождаване на гаранцията за изпълнение се съдържат в проекто-
договора. 

5. Оглед на насажденията от съответния обект може да се извършва всеки работен ден
до 29.04.2021 г. вкл. от 9:00 до 15:30ч., в присъствието на представител на .ОП „ГЗГФ" - гр. 
Костенец. Разходите за транспорт и огледа са за сметка на участниците. 

Оглед в присъствието на представител от ОП „ГЗГФ" - гр. Костенец се извършва след 
предварителна заявка. 

6. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на офертата и представянето .
От страна на ОП „ГЗГФ" - гр. Костенец или община Костенец не могат в никакъв случай и 
при никакви обстоятелства да бъдат заплащани тези разходи, независимо от изхода на 
процедурата. 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

При изготвяне на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Продавача условия. Участниците нямат право да предлагат варианти на 

оферти. 

Съгласно чл.18, ал. 1 от Наредбата, настоящата документация и Заповедта за 

откриване на търга с тайно наддаване офертата на всеки участник следва да съдържа: 
1. Заявление за участие, в което се посочва номер на удостоверение за регистрация

на физическото лице по т.1 и т.2 от раздел I в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ или 

съгласно §35, ал.8 от ЗГ за упражняване на лесовъдска практика за съответната дейност и 
номер на удостоверение за регистрация на участника-търговец за вписване в публичния 



регистър към ИАГ по чл. 241 от ЗГ или съгласно §35, ал.8 от ЗГ за съответната дейност- в 
заявлението се описват обектите, за които търговецът участва ffiриложение № 1/ - представя 
се в оригинал; 

2. Декларация за внесена гаранция за участие в процедурата за обекта/ите, за които
участникът участва - Приложение № la - представя се в оригинал; 

3. Декларация illриложение № 2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 18, ал.1 от
Наредбата. Отнася се за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно 
Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на 
друга държава - страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, 
където участникът е регистриран- представя се в оригинал .. 

4. Декларация ffiриложение № 3/, съдържаща описание на техниката и животинска
тяга, които ще бъдат използвани при изпълнение на добива на дървесината - представя се в 
оригинал; 

Когато участникът участва в процедурата за повече от един обект е ДЛЪЖЕН 

да декларира, че притежава количество БМТ и специализирана горска техника, 
необходими за изпълнението на поръчката, работници притежаващи необходимата 

правоспособност за работа със специализирана горска техника (БМТ) трактори за 

обекта с най - високите изисквания. 

5. Декларация ffiриложение № 4/, съдържаща списък на лицата, които ще участват
при добива на дървесината съгласно т.11 .1.1 от Раздел 1 - представя се в оригинал. 

6. Декларация ffiриложение № 5/ за приемане условията на проекто - договора -
представя се в оригинал. 

7. Декларация ffiриложение № 6/ за извършен оглед на дървесината за съответния
обект, за който участникът участва- представя се в оригинал. 

8. Ценова оферта - /Приложение № 7/. Попълнен образец с ценовата оферта се
поставя в Плик - ,,Ценово предложение". Върху плика се записва "Ценово предложение", 
наименованието на участника и обекта, за който той подава оферта. Пликът "Ценово 
предложение" съдържа попълнено и подписано ценово предложение на участника
представя се в оригинал .. 

ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ, ЗА КОЙТО УЧАСТНИКЪТ УЧАСТВА СЕ ИЗГОТВЯ 
ОТДЕЛЕН ПЛИК. Цената се предлага в български лева, без включен ДДС с точност до 
втория знак след десетичната запетая. 

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, 
документите, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод на български 
език. 

9. Декларация по образец, с която участникът се задължава да спазва разпоредбите на
Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари 

(Прw�ожение № 9) - представя се в оригинал. 

10. Участниците в процедурата следва да представят удостоверение/я от съответната
Регионална дирекция по горите, от което е видно. че същият има регистриран/и обект/и по 
чл.206 от ЗГ на територията на община Костенец. Срокът на валидност на 
удостоверението/ята е 1 месец. 

11. Участниците следва да представят документ, с който доказват, че са преработили
през предходната година в собствен/и обект/и по чл. 206 от ЗГ на територията на община 
Костенец, количества дървесина не по-малко от 50 на сто от количеството на обекта, за който 
участват, като изискването не се прилага за търговци, регистрирани в търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през годината на провеждане на 
процедурата. 
Доказва се с обобщена справка за постъпила през 2019 г., преработена и експедирана 
дървесина-Приложение №1 към Заповед №926/10.12.2012 г. на изпълнителния директор на 
ИАГ, гр. София от дневника за преработена дървесина на съответния обект по чл. 206 от 
ЗГ, за който е издадено удостоверението по чл. 206 от ЗГ От представената справка 



следва да е видно входящият номер на съответната РДГ, както и че участникът е 

преработил през 2019 г. количество дървесина не по-малко от 50 на сто от количеството, 

посочено в търга за обекта. 

12. Участниците следва да представят документ, с който доказват, че притежават
необходимите мощности за преработка на съответните категории дървесина в обект по 
чл.206 ЗГ на територията на община Костенец (обстоятелството се доказва с документи за 
собственост, договори за лизинг или счетоводни документи за собственост, извлечение от 
счетоводните сметки , като същите следва да бъдат заверени собственоръчно с положен пошщс и 
печат на участника. От направената заверка трябва да е видно, че представените документи са 
актуални до 1 О дни преди крайната дата за подаване на офертата). 

13. Участниците в процедурата следва да представят документ за съответствие с
международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейностите по 

добив и преработка на дървесина (участниците следва да разполагат със сертификация и за 
двете дейности- добив и съответно преработка на дървесина, може да бъде представен един 
сертификат, в който са заложени и двете дейности или два отделни сертификата за всяка 
една от дейностите.) съгласно чл. 115, ал. 1, т. 2 от Закона за горите. За доказване на това 
обстоятелство участникът представя съответния документ (заверено копие). В случай, че 

документът е на език, различен от български език, същият се представя в официално 
заверен превод на български език. 

14. Учасппщите в процедурата следва да представят справка за актуалното състояние на

действащите трудови договори на работниците и служителите си, издадена от ТД НАП. Същата 

следва да бъде издадена в срок не по - рано от 14 дни, преди датата на подаване на документите за 

участие в търга. В справката следва да фигурират имената на лицензирания лесовъд на участника 

(в случай, че това не е управителя на участника), както и наетите правоспособни работници, които 

ще се използват за изпышение на дейността. 

15. Участниците в процедурата следва да представят доказателства, че наетите на трудов 
договор от тях работници притежават правоспособността за работа с БМТ, която се 

удостоверява с копие от свидетелството за правоспособност за работа с БМТ за 
работниците, съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ, както и тракторист, притежаващ 
документ за правоспособност за управление на Тпс /копие от документа за 
правоспособност за управление на Тпс трябва да се представи като доказателство за 
работниците /,съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ /които да са назначени на трудови договори. 

3 А Б Е Л Е )]{ К А ! ! ! За доказване на професионалната квалификация ua 

работниците се представят единствено „Свидетелства за правоспособност „ за работа със 

съответuия вид техника, съгласно Закона за регистрация и контрол ua зел1еделска и горска 

техника и Наредба №12/22.04.2009 г. за условията и реда ш 11ридобивапе и отпел,tане на 

правоспособпост за работа със зе.л,tеделска и горска техпика,регламентиращи тази дейност. 

Ням,а да се допускат до участие участници, които доказват правоспособността на 

назначените им работници с удостоверения за: разред, квалификация и др. 

16. Участниците в процедурата следва да представят доказателства за наличието на

необходимия минимален брой собствена или закупена на лизинг техника, и/или животинска сила, 

която ще се използва за добива на дървесина от съответния обект. 

16.1. Доказват с представени ксерокопия на големия и малкия талон на техниката и 

заверено копие на договор за лизинг, когато това е необходимо, наличие на собствена или 

закупена на лизинг горска техника - бензиномоторни триони и горски трактори, за земеделска 

и горска техника, с която участникът разполага. 

16.2. Доказват собствеността на техниката с извлечение от балансовите сметки или 

счетоводните книm за ДМА, относно притежаваната от участника минимален брой 



техника, осигуряваща извършването на дейностга, като същите следва да бъдат зверени 
собственоръчно с положен подпис и печат на участника. 
ОТ НАПРАВЕНАТА ЗАВЕРКА ТРЯБВА ДА Е ВИДНО, ЧЕ ПРЕДСТАВЕНИТЕ 
ДОКУМЕНТИ СА АКТУАЛНИ ДО 10 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА 
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ. ЗА 
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ГОРНОТО ВЪРХУ ПРЕДСТАВЕНИЯТ ДОКУМЕНТ СЕ 
ПОСТАВЯ ДАТА, КОЯТО ДА УДОСТОВЕРИ, ЧЕ Е СПАЗЕНО ИЗИСКВАНЕТО ЗА 
АКТУ АJШОСТТ А НА СЪЩАТА. 

17. Декларации по чл. 59, чл. 42 и чл. 66 от ЗМИП - по образец;
18. 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. 

В процеса на търга, комисията може да изиска оригиналните документи за 

сравнение. 
При участие за няколко обекта се представя един комплект с доку.менти, с 

изключение на плик „Ценово предложение". Пликът „Ценово предложение" се представя 

за всеки обект по отделно. 

Когато участниците не представят някой от гореизброените документи ще бъдат 
отстранявани от участие в търга и няма да бъдат допускани до разглеждане на 
Предлаганата цена. Прилага се чл. 22, ал.5 от Наредбата. 

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
Всеки участник има право да подаде само една оферта.

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен
от него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност - електронен адрес. В плика се поставят 
документите, изисквани по Раздел IV от настоящите условия, както и отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение", наименованието на участника. Пликът с 
надпис "Ценово предложение" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на 
участника. След като участниците са посочили електронен адрес, обменът на информация ще 
бъде осъществяван по електронен път. Всички уведомления до участника, в хода на 
процедурата, ще бъдат изпращани на посочения електронен адрес, като няма да се изисква 
изрично потвърждаване от участника за получаване на волеизявлението. 

2.Офертите се подават в деловодството на ОП „ГЗГФ" - гр. Костенец на адрес
гр.Костенец, ул."Теменуга"№12 всеки работен ден до 16:00 часа на 29.04.2021 год. 

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

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

на приносителя се издава документ. 
4. Не се приемат за участие в процедурата и ще бъдат връщани на участниците

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване или са в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.3. 
5. Офертата може да се представи и по електронен път по реда и условията на Закона

за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да 

представи на Продавача всички документи, които не са в електронен вид, преди изтичането 

на срока за подаване на документите за участие. 
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 



VI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ А СТАЙНО НАДДАВАНЕ

Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 0S.0S.2021r. от 10.00 часа в 
административната сградата на ОП «ГЗГФ», гр. -Костенец, ул. ,,» Теменуга» № 12 

Присъствието на участниците или техни упълномощени представители !!!:.,_!: 

задължително. 
Търгът с тайно наддаване ще бъде проведен на три етапа. Заседанията на комисията до 

изготвяне на протокола са публични. 

1. ПЪРВИ ЕТАП - ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Комисията започва работа след представяне на списъка с участниците и представените 

оферти. 
Комисията проверява самоличността на участниците или на техните упълномощени 

представители, ако те са решили да присъстват на заседанието. 
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява дали са 

оформени съгласно изискванията на Раздел V, т.1 от настоящите условия. Комисията 

проверява наличието на всички документи на участниците по заповедта за откриване на търга 
и настоящите условия. 

Комисията проверява съответствието на представените документи с предварително 

обявените условия. Комисията има право да проверява заявените данни и факти от 

участниците, както и да изисква допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в 

документите до приключването на първия етап. 
1.1 Основания за недопускане или отстраняване на участниците от участие в 

търга: 
1.1. Депозираната оферта е постъпила след изтичане на определените срокове за 

представяне на оферти; 

1.2. Се установи, че участникът не е представил някой от изискуемите от продавача 
документи; 

1.3. Се установи, че за участникът са налице обстоятелства по чл. 18, ал.1, т.3 от 

Наредбата; 
1.4. Се установи, че представената оферта е непълна или не отговаря на предварително 

обявените от продавача условия. 
1.5. Се установи, че представената оферта не отговаря на условията на чл.19 от 

Наредбата - не е подадена в запечатан непрозрачен плик, няма посочване на името на 

участника, адреса за кореспонденция, вкл. телефон, номера на обекта, за който се участва, 

пликът не съдържа отделен запечатан непрозрачен плик "Ценово предложение" с посочено 
върху него име на участника и др. 

1.6. Се установи, че участникът има непогасени задължения към ЮЗДП и 

териториалните му поделения. 

2. ВТОРИ ЕТАП - ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА"

Комисията отваря пликове с надпис „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ". Не се отваря 

пликът с надпис „Ценово предложение" на участник, който е отстранен от по-нататъшно 

участие в търга. Предложения, подадени в плик „Ценово предложение", които не отговарят на 

Раздел 11, т.2.1 от настоящите условия, не участват в класирането. 
За попълнените и декларирани данни в офертите, комисията може да извършва 

проверка, като използва всички източници и публични регистри, които са и достъпни. 

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от участниците, 

както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства, изложени в офертата 

на участника. 



3. ТРЕТИ ЕТАП-РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ОЦЕНКА И
КЛАСИРАНЕ НА участниците 

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

Комисията разглежда, оценява и класира представените оферти според предварително 

обявения критерий - ,,НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА". Комисията извършва 

класирането за всеки обект поотделно. 

Когато за един обект е допуснато само едно ценово предложение, участникът, който 

го е предложил, се класира на първо място, ако предложената от него цена не е по-ниска от 

обявената начална цена за съответния обект. 

Когато за един обект са допуснати две или повече ценови предложения, които са с 

еднаква стойност, комисията определя класирането на първо и на второ място участник в 

тръжната процедура за конкретния обект съобразно времето на подаване на офертата. 

Протоколът се публикува на интернет страницата на Продавача в 3/три/ дневен срок от 

изготвянето му. 
Процедурата завършва със заповед на Продавача за: 

1. определяне на Купувач, или
2. прекратяване на процедурата

В три дневен срок от получаване на протокола на комисията, органът открил процедурата 
го утвърждава, издава писмена Заповед за определяне на купувач, съобщава я на 
заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс / АПК/ и я 
публикува на интернет страницата на община Костенец. 

VII. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ А

Органът, открил търга го прекратява, когато: 
а) не е подадена нито една оферта за съответния обект; 
6) подадените от участниците оферти, за съответния обект, не отговарят на изискванията и
условията на Продавача;

в) първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор;

г) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна

в обстоятелствата;
д) са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат

да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
е) определеният за спечелил търга не представи някои от документите по декларираните
обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 с изключение на тези по буква "г"

ж) определеният за спечелил процедурата не представи гаранция за изпълнение по договора;
з) определеният за спечелил търга за съответния обект не представи някои от документите

по чл.35, ал.5, т.1-3 от Наредбата.

Заповедта за прекратяване подлежи на обжалване по реда на АПК. 

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Органът, открил процедурата за провеждане на тръжната процедура, сключва писмен

договор за покупка-продажба на дървесина за съответния обект с определения в заповедта 

купувач. 

2. Договорът задължително включва всички предложения на участника в хода на

проведения търг, въз основа, на които е определен за купувач. 

3. Договорът се сключва в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне
на купувач, или от съобщаването на заповедта, когато е допуснато предварително 

изпълнение. 



4. В същия срок определения за купувач участник следва да представи на продавача
следните документи: 

а) номер на документ за внесена или учредена в полза на Продавача гаранция за 
изпълнение на договора в размер на 10% от достигната цена(когато определеният за купувач 
е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него 
гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на 
гаранция за изпълнение); 

б) свидетелство за съдимост на членовете на управителния орган на 

търговеца( актуално). 
5. Продавачът служебно проверява дали гаранцията за изпълнение е постъпила в пълен

размер по сметката на община Костенец. Ако гаранцията за изпълнение не е постъпила в 
пълен размер или участникът определен за купувач не се е явил или е отказал да сключи 
договор в срока по т.3, не е представил документите по т. 4, или с тях не е доказал 
декларираните обстоятелства, продавачът със заповед определя за купувач участника, 
класиран на второ място. 

6. При неспазване от страна на спечелилия обекта участник на условията по т.5 в
определения срок, внесената гаранция за участие не се възстановява. 

7. Когато класираният на второ място участник бъде определен за купувач се прилагат
последователно условията посочени в т. 3, т.4 и т.5. Ако гаранцията за изпълнение не е 
постъпила в пълен размер или участникът определен за купувач не се е явил или е отказал да 
сключи договор в срока по т.3, не е представил документите по т. 4, или с тях не е доказал 
декларираните обстоятелства в определения срок, внесената гаранция за участие не се 
възстановява. 

8. Ако класираните на първо и на второ място участници откажат да подпишат договор
органът издал заповедта за одобряване на класирането прекратява тръжната процедура с 
надлежна заповед и открива нова по съответния ред. 

9. Договорът не се сключва и с участник, определен за Купувач, за който се установи
че има парични задължения към община Костенец и/или задължения към държавата 
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

10. Продавачът служебно ще прави проверка от органите на Националната агенция за
приходите, че участникът няма парични задължения към държавата, /срок на валидност - 1 
/един месец/; 

Гореизброените документи следва да са валидни към датата на подписването на договора 
и се представят в оригинал или заверено от участника копие. 

При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение. 

IX. СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗАКУПЕНАТА

ДЪРВЕСИНА. 

1.Купувачът ще заплаща достигнатата цена на обекта по следния начин:
1.1. Първата авансова вноска е в размер на 20% (двадесет) процента от 

договорираната цена и се внася от Купувача преди експедицията на първото добито 
количество дървесина. 

1.2. Следващите плащания след изчерпване на първоначалната авансова вноска, следва 

да се извършат преди транспортиране на приетата на временен склад дървесина. 
1.3. Плащанията по т. 1.2. следва да покриват стойността на реално приетото 

количество дървесина, което ще бъде транспортирано. 
1.4. Купувачът може да транспортира дървесина на стойност до размера на внесената 

авансова вноска, съответно плащанията по т. 1.2. 



1.5. Фактурирането на дървесината се извършва по асортименти на основание 

съставените приема-предавателни протоколи за приемане на рампираната и измерена 

дървесина на временен склад с представител от фирмата - купувач. 

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

За всички неуредени с настоящите условия изисквания за продажба на стояща 

дървесина на корен 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 и Закона за горите. 



Приложение № 1 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА КОМИСИЯТА 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за участие в търг с тайно наддаване 
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА 

КОРЕН 

От .......................................................................................................................................................................................................... . 
(управител по регистрация в ТРРЮЛНЦ при АВ или представител по пълномощие, физическо 

лице) 

Управител/упълномощен представител на: ........................................................................................................... . 
(име на кандидата) 

адрес на управление: .................................................................................................................................................................. . 

тел ................................................... факс ................................. ,е-mаi\: ................................................... ............ ...... ......... . 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

Желая, да участвам в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 

на корен от Обособен/ни обект /ти, горска територия - общинска собственост, 

намираща се на територията на община Костенец както следва: 

ОБЕКТ № ............................... , ОБЕКТ № ............................... , 

ОБЕКТ № ............................... , ОБЕКТ № ............................... , 

ОБЕКТ № ............................... , ОБЕКТ № ............... ................ , 

1. Декларирам,че съм запознат /а/ с изискванията за участие и приемам

условията за провеждане на търга, описани в тръжната документация за участие и ги 

приемам/е/ без възражения. 

2. Декларирам,че представляваният от мен търговец отговаря на изискванията на
чл.115, ал.1, т.1, б „ба" от Закона за горите и чл.38, ал.21 от Наредба за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

3. В случай, че бъда определен за купувач на прогнозните количества
стояща дървесина на корен,: 

• ще представя, документите от съответните компетентни органи за удостоверяване
липсата на декларираните обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.З 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". 

• ще представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% от достигнатата на
търга цена за съответната позиция. 

Стр.1 



Приложение № 1 

4. Срокът на валидност на представената от мен офертата, е:

............ ...................... ( ............................................................................. ) календарни дни от 

крайния срок за подаване на офертите. (попълва се цифром и словом, съгласно 

условията е миниум 90 календарни дни) 

5. Съгласен съм с предложеният краен срок за сеч и транспортиране на закупената
дървесина - .... ........................................................................................... 20 .. ... г. 

В съответствие с предварително обявените условия, като неразделна част от 
настоящата оферта прилагам следните документи: 

СПИСЪК НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЛОЖЕНИ 

ОБЯВЕНАТА ПРОЦЕДУРА - ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ДА НЕ 

1. Номер на удостоверение за регистрация на физическото лице по

т.6.1.3 в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ или съгласно §35, ал.8 от 

ЗГ за упражняване на лесовъдска практика за съответната дейност 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2. Номер на удостоверение за регистрация на кандидата-търговец
за вписване в публичния регистър към ИАГ по чл. 241 ЗГ или 
съгласно §35, ал.8 от зг за съответната 
дейност ... ... ..... .................. .. .. . ........... ..... ............... ............ ..... 

3. Декларация за внесена гаранция за участие - Приложение №lA за - □ □ 
.. . .. ... ...... . броя обекти 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.18, ал.1- по образец □ □ (Приложение №2) 
5.Декларация (Приложение №3), съдържаща описание на техниката и

животинска тяга, които ще бъдат използвани при изпълнение на добива на □ □ 

дървесината. 
6. Декларация (Приложение №4), съдържаща списък на лицата, които ще □ □ 
участват при добива на дървесината 

7. Декларация (Приложение №5) за приемане условията на проекто - □ □ 
договора 

8. Декларация за извършен оглед на дървесината, вюпочена в □ □ 
позицията/те (Приложение №6) 

9. Плик/ове с надпис "Ценово предложение" с приложена в него Ценова
□ □ оферта (Приложение №7) - ................................. .... ( ....................... . .. ) 

броя 

1 О. Декларация по образец, с която участникът се задължава да спазва 
разпоредбите на Наредба № 8 от 11.05.2012г. за условията и реда за защита □ □ 
на горските терито ии от пожщш (обр. Приложение № 9) 

11. Участниците в процедурата следва да представят удостоверение/я от
съответната Регионална дирекция по горите, от което е видно, че същият о о 

има регистриран/и обект/и по чл.206 от зг. Срокът на ващщност на
удостоверението/ята е 1 /един/месец.

12. Обобщена сп_равка за постъпила �з 2019 г., п е аботена и

ек�пе,JJИрана д№весина - Прило_шеН_l!е №1 към Зап.овед №926/10.12.2012 г 
-

на изпълнителния директор на ИМ, rp. София от дневника за п работена о о 

ы:весина на съответния обект по чл. 206 от зг за който е издадено 
' 

удострв�ението по чл. io6 от 31] 

Стр.2 



JЗ. Докуме�ти, с които доказват, че притежават необходимите мощност" 
за преработка на съответните ка11егории дървесина в обект по чл.206 ЗГ 
на територията на община Костенец (обстоятелството се ,цоказва с l(окументи 
за собственост. ,и;оговоQИ за лизинг или снетовошrn ,и;окvменm за собственост!
извлечение от- счетовошrnте сметки • като същите следва ,и;а бъ,цат заве�ни 
собствеНОJ;!оЧНо: с положен пошmс и печат -на fiacпmкa. Or напоавената 
завеQка :mябва ,ца е ви.шю. че прелставените ,цокументи са акrуални ,цо 1 О шrn 
ПnP7m =пяата лата за полаване на оmеnтата). 
14. Документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим
орган по сертификация, свързан с дейносmте по добив и преработка на 
дървесина съгласно чл.115, ал.1, т. 2 от Закона за горите 
15. Превод на бълга�ки' език на посочения цоку,tевт (сертнфвка!) по чл. 115, ал.1,
т. 2 ВЫJ врьзка с чл. 115, ал. 2 от Заков;а за горите 

16. Справка на действащите трудови договори на работниците и служителите
си, издадена_ от ТД НАП - не по-рано от 14 шrn от подаването на документите
17 . .Доказателства, че наеmте на трудов договор от тях рабоmици притежават 
правоспособността за работа с БМТ, която се удостоверява с копие 
от свидетелството за правоспособност за работа с БМТ за 
работниците, съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗГ, както и тракторист_,

притежаващ документ за правоспособност за управление на Тпс /копие 
от документа за правоспособност за управление на Тпс трябва да се 
представи като доказателство за работниците /,съгласно чл. 230, ал. 3 
от ЗГ /които да са назначени на трудови договори. 
18. Доказателства за наличието на необходимия мmrnмален §рой собствена или
закупена на лизинг техника, и/или животинска сила, която ще се използва за
добива на .дървесина от съотвепmя обект (доказват с представени ксерокопия
на големия и малкия талон на техниката и заверено копие на договор за
лизивr, когато това е необходимо)
19. Извлечение от балансовите сметки или счетоводните книги за ДМА,
опюсно притежаваната от участника минимален 
осигуряваща извършването на дейността, като същите 
заве�ни собствеНОJ;!оЧНО с положен пошmс и печат на 
НАПРАВЕНАТА ЗАВЕРКА ТРЯБВА ДА Е 

брой техника, 
следва ,и;а бъ,цат 
�астника. от

видно, ЧЕ 
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА АКТУАЛНИ до 10 дни
ПРЕДИ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 
В ЕЛЕКТРОННИЯ ТЪРГ С НАДДАВАНЕ. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ 
НА ГОРНОТО ВЪРХУ ПРЕДСТАВЕНИЯТ ДОКУМЕНТ С'§
ПОСТАВЯ ДАТА, която ДА УДОСТОВЕРИ, ЧЕ Е СПАЗЕНО 
ИЗИСКВАНЕТО ЗА АКТУАЛНОСТТА НА СЪШАТ А. 
20. Декларации по чл. 59, чл. 42 и чл. 66 от ЗМ Шl 
21. Декларация по ОРЗЛД

22. Пълномощно (когато е приложимо)

23. Друго (по преценка на участника) ............... ........ ... .................. . . ....... 

П12.wюжение № 1 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

Приложените към Заявлението документи се отбелязват в Списъка със знак „00" на 
съответния ред в колона „ДА" .

Не представените се отбелязват в Списъка със знак „00" на съответния ред в колона 
,,НЕ". 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 
1. Фирма/наименование/ на участника или име, презиме, фамилия, ЕГН на физическото

лице· ..................................................................................................................................................................................................... . 
Стр.3 



Приложение № 1 
2. Седалище и адрес на управление или постоянен адрес:

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

3. Лица, представляващи участника по регистрация, длъжност:

ЕИК: ............................................................... ; ИН по ЗДДС: ....................................................................... ; 

Телефон: .......................................................................... .. 

Електронен адрес: .......................................... ; Web адрес: .................................................................................... . 

Заявявам, че всички документи и уведомления свързани с провеждането на 

процедурата могат да бъдат изпращани на посочения от мен електронен адрес, като няма 

да се изисква изрично потвърждаване от моя страна за получаване на волеизявлението. 

Изпратените ми заповеди от търга за определяне на купувач или за прекратяване на 

процедурата на посочения елек:цюнен адрес да се считат за редовно връчени. 

4. Адрес за кореспонденция: ................................................................................................................................... . 

5. Лице за контакти: ...................................................................... Длъжност: ..................................................... .. 

Телефон: .............................................. . 

6.Обслужваща банка: ................................................................................................................................................... . 

Банкова сметка №: .................................................................................... ;BIC ............ ...... .................................. по 

която желая да ми бъде/бъдат възстановени внесените от мен/нас гаранции 

7. Титуляр на сметката: ........................................................................................................................................... .. 

гр./с/ .. . .... . . . . . . . . ... . ... ...... , ЗАЯВИТЕЛ: ________ _ 

Дата: ......... ... ..................................... г. (Име, фамилия -печат) 

Стр.4 



Приложение №1 а

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 18, ал.1, т.З от б. ,,з" 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 (изм. в ДВ, бр.26 от 29.03.2019г.) 

От ...................................................................................................................................................... . 

(управител по регистрация в ТР при АВ, физическо лице) 

Управител (представител) на ........................................................................................................... . 
(име на фирмата) 

ЕИК: ....................................... , адрес на управление: .................................................................... , 

тел ............................ факс ......................................... , e-mail: ...................................................... , 
- желаещ да участва в в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, в
общински горски территории Костенец.

Д Е КЛА Р И Р А М, че: 

1. Представляваният от мен участник е внесъл гаранция за участие в търга за следните
обекти: ............................................................................................................................................................. .. 

Гаранцията за участие по посочения/те обект /и е постъпила по сметка на община 
Костенец" преди крайния срок посочен в Раздел III, т. 2 от условията за участие в търга. 

Настоящото декларирам във връзка с провеждане на търг с тайно наддаване от ОП 
,,Г3ГФ" - гр. Костенец. 

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

........................... г. 
(дата на подписване) 

Декларатор: ........................ .
(подпис, печат) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/-ата .......................................................................................... . 
в качеството ми на на 
..................................................................................................................................... , 

(посочете фирмата на участника), 
с ЕИК ..................................................... и със седалище и адрес на управление: 

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

от Обекти с

NoNo ............................................................................................................................................................. . 

11 ••••••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 

, горски територии - собственост на Община Костенец 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за престъпления 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 допълнителната разпоредба на
ЗПКОНПИ с директора на ОП ГЗГФ Костенец. 

3. Представляваният от мен търговец не е обявен в несъстоятелност и не е в
производство по несъстоятелност. 

4. Представляваният от мен търговец не е в производство по ликвидация.
5. Представляваният от мен търговец не е сключил договор с лице по чл.

68 зпконпи.

6. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност.
7. Представляваният от мен търговец няма парични задължения към държавата и

към община Костенец установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 
8. Представляваният от мен търговец няма текущи непогасени парични задължения

към държавата и към община Костенец 
9. Съм запознат с всички условия и предмета на настоящия търг.
10. Се задължавам да спазвам условията за участие в търга и всички действащи

норми и стандарти, които се отнасят за търга. 
11. Се задължавам да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог

данните за търга. 

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

________ г. Декларатор: 

/. . . • . . . . . . . . . . • • • • • • • . . . . . .  / 

(дата) (подпис) 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
съдържаща описание на техниката, която ще бъде използвана при изпълнение 

на добива на дървесината от Обособените обекти, предмет на търга с тайно 

наддаване за продажба на стояща дървесина на корен: 

Подписаният ................................................................................................................. . 

/име, презиме, фамилия/ 

в качеството на ....................................................................................... . 

на фирма ........................................................................................................................ . 

/наименование, адрес и телефон на фирмата/ 

ЕИК: ................................................................................................................................ . 

/вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с ЕИК/ 

ДЕ К Л А Р И Р А М, че: 

При добива на дървесината от Обект с 

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

предмет на търга с тайно наддаване ще използвам следната техника и животинска 

тяга: 

1.Техника за добив на дървесина:

1.1 . ... . . . . . . ............. ./ ..... ..... .......... . . . . ...... ./брой/я моторни триона; 

1.2 . ...... ... ... . . ..... .. ./. ..... . ...... . .. . . . ........... ./брой/я колесни трактори; 

1.3 . .. . . .... ......... . ./. .. .... ..... .. .. . . . ....... ... .. ./брой/я специализирана техника 

за добив и извоз; 

1.4 . ....... ...... ..... ./ ............ . . . . . . ........ ..... .  ./брой/я/ ......... ...... . . ...... .... ; 

1.5 . .. ..... . . . .... .... ./ . . . . . . . ... .............. . . ......  ./брой/я/ . . . . . ... ........ . . . ..... .. ... ; 

( описват се техниката, съгласно изискванията на продавача, посочени в 

документацията) 

2. Животинска сила:

2.1  . .. .... . . .............. ./ ........ .......... .... . . . . . . . .  ./брой/я; 

2.2 . . . . . . . . . . ..... . ... .... ./ . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . ....... ./брой/я; 

( описват се животинската сила, съгласно изискванията на продавача, посочени 

в документацията) 

Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл.313 от Наказателния кодекс 
на република България 

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

/подпис и печат/ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
съдържаща списък на лицата, които ще участват в изпълнение на добива на 

дървесината от Обособените обекти, предмет на търга с тайно наддаване за продажба 

на стояща дървесина на корен 

Подписаният ........................................................................................................................................ . 

/име, презиме, фамилия/ 

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

/наименование, адрес и телефон на кандидата/ 

ЕИК: ......................................................................... . 

/вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с ЕИК/ 

ДЕ К Л А Р И Р А М, че: 

При изпълнение на добива на дървесината от Обект с № 

.. . , ..... ........................................................................................................
.......................................................................

....... , 

на територията на Общински гори Костенец ще участват следните лица: 

1 ......................................................................................................................................... . 
/трите имена и длъжност/ 

2 .......................................................................................................................................... . 
/трите имена и длъжност/ 

3 .......................................................................................................................................... . 

/трите имена и длъжност/ 

4 .......................................................................................................................................... . 

/трите имена и длъжност/ 

5 ........................................................................................................................................... . 

/трите имена и длъжност/ 

6 .......................................................................................................................................... . 

/трите имена и длъжност/ 

7 ........................................................................................................................................... . 

/трите имена и длъжност/ 

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по 
чл.313 от Наказателния кодекс. 

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

/подпис и печат/ 

При необходимост се добавят допълнителни редове. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за приемане условията на проекто -договора 

Долуподписаният, ....................................................................................................................... . 

/име, презиме, фамилия/ 

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

на участник .......................................................................................................................................................... . 

/наименование, адрес и телефон на участника/ 

.......................................................................... ЕИК: ............................................................................................. . 
/вписано в ТРРЮЛНЦ на АВв по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ
ДОКУМЕНТАЦИЯТА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен от Обособени обекти горска територия - собственост на Община 
Костенец. 

Настоящото декларирам за участие за Обособени обекти с № 

........ . . ' . ......... ...... .. , ............. , ............................................................................ .. ' ........................................... ' ...........,

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося 

отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

Дата: ................................. .. 

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

/подпис и печат/ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за извършен оглед 

Долуподписаният, ............................................................................................. . 

/име, презиме, фамилия/ 

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

на кандидат ....................................................................................................................... . 

/наименование, адрес и телефон на кандидата/ 

.......................................................................... ЕИК: ........................................................ . 
/вписано в ТРРЮЛНЦ на АВв по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/ 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Извърших оглед на дървесината от обект№ ............ , собственост на 
община Костенец . 

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

/подпис и печат/ 

Дата: .................................. . 



ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА КОМИСИЯТА 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ОБЕКТ No .............................. . 

за участие тьрг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 

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

/наименование, седалище и адрес на управление на кандидата/ 

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

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

[трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 

УВАЖАЕМИ r-н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

С настоящото, Ви представяме нашато ценово предложение за участие в търг с тайно 
наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № ............................. , 
собственост на община Костенец. 

Предлагаме цена за закупуване на прогнозните количества стояща дървесина на 
корен от Обект № ........................................ , отдел/подотдел 
No ................................................................................................................................................................................................... , 

както следва: 

............................................................................................................................................. лева без 

включен ДДС. 

/изписва се цифром и словом без включен ДДС за цялото прогнозно 
количество дървесина от обособения обект с точност до втория знак след 
десетичната запетая/ 

Настоящото ценово предложение е валидно: 

............ ,( ... ............... ...... .................. ........................ ...... ..... )календарни дни. 

Дата: ...................... . /подпис и печат на оферента/ 



Проект! 

ДОГОВОР № ................ . 
ЗА ОБЕКТ № ................. . 

за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен 

Днес, ................ 2021 .......... г., в гр. Костенец, общ. Костенец на основание проведен 
търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен и Заповед № . . . . . . . от 
.................. 2021 г. на Директора на ОП "ГЗГФ" гр. Костенец, между страните: 
1. ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Костенец, обл.
Софийска, ул. ,,Иван Вазов" №2, представлявана от Йордан Ангелов-Кмет на общината, чрез
пълномощника си Илия Костянев- Директор на ОП „ГЗГФ" гр. Костенец и Николай
Хаджиниколов - главен счетоводител

наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна и 

2. ,, .................................. ", вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 
.............................. , със седалище и адрес на управление: гр . .............................. , обл . 
. . .. . . .. . .. . .. . . ... , ул. ,, ................... " № ......... , представлявано от ................................. -
управител, наричан за краткост КУПУВАЧ, от друга страна, се сключи настоящият договор 
за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) Предмет на настоящият договор е покупка-продажба на прогнозни количества 
стояща дървесина на корен, включени в обект № ............. , съставляващ отдели/подотдели 
..................................... , ОП, в общ размер . . .. . . .. пл.куб.м, по дървесни видове, 
асортименти и категории дървесина, установени от сортиментни ведомости на маркираните 
на корен насаждения. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по ал. 1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ

приема да извърши за своя сметка и на свой риск дейността - добив на дървесината във 
всички насаждения, включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, 
кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, както и да заплати и транспортира 
приетата с приема-предавателен протокол дървесина. 

Чл.2. Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от Купувача на 
временен склад, определен съгласно утвърден от Продавача технологичен план за 
съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, 
Наредбата за сечите в горите и др. нормативни актове за работа в горите. Добитата дървесина 
ще се закупи от Купувача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. 

Прогнозните количества стояща дървесина, предмет на продажба, ще бъдат добивани 
на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които 
се добиват и продават на територията на ОП"ГЗГФ", гр. Костенец, утвърдена от 
директора на ОП "ГЗГФ" със Заповед № .. ./. .. ...... ... 2021 г. 
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Чл.3. (1) Насажденията, включени в обекта по чл.1, се предават на Купувача с 

издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение - чл. 52, ал. 6 от Наредба 
№ 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите), и изготвяне и подписване на приемо
предавателен протокол. Позволителното за сеч и протоколът се изготвят в присъствието на 

лицензирания лесовъд, който ги подписва. 
(2) Позволителното за сеч се издава от Продавача, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ, на лице

регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика, 

представител на Купувача и което получава екземпляр от позволителното. Лицето, на което е 
издадено позволително за сеч, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на 

добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал.3 от ЗГ, като 

спазва изискванията на чл.4 7 и чл.48 от Наредба за сечите в горите, както и за изпълнение на 

технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 61 от Наредба за сечите в горите. 

(3) От деня на получаване на позволителното за сеч и извоз и подписване на приемо

предавателния протокол, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от Продавача 
на Купувача и върху Купувача преминава отговорността по осъществяване на контрола по 

опазване на горите от пожари и охраната срещу неправомерно извършени действия за срока 

на договора. 
(4) След приемане на насажденията, респ. сечищата от Купувача, както и на извозената

на временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване е за сметка на Купувача. 
Чл.4. Прогнозните количества дървесина по чл. 1 ще бъдат добивани и закупувани по 

график, установен в чл. 16, ал. 1, т.14 от настоящият договор. 

II. СРОК НА ДОГОВОР А

Чл.5. Действието на договора е от датата на подписването му до 31.12.2021r. 

111. ЦЕНИ И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.6. Общата прогнозна стойност за продажба на стояща дървесина на корен по чл. 1, 
която Купувачът трябва да заплати е в размер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лв. 
(.......... .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . лева), без включен ДДС или . . . .. . . . . . . . . . . лв. 
( ...................................... лева), с включен ДДС. 

Чл.7. (1) Цената по чл. 6 ще се изплаща по следния начин: 
1. Първата авансова вноска е в размер на 20% (двадесет ) процента от договорираната

цена по чл.6 и се внася от Купувача, след подписване на приемо-предавателните протоколи за 
рампираната и измерена на временен склад дървесина, но не по-късно от деня, преди 
експедицията на първото добито количество дървесина. 

2. Следващите плащания след изчерпване на първоначалната авансова вноска, следва да

се извършат преди транспортиране на приетата на временен склад дървесина. 

3. Плащанията по чл. 7, ал. 1, т. 2 следва да покриват стойността на реално приетото

количество дървесина, което ще бъде транспортирано. 

4. Купувачът може да транспортира дървесина на стойност до размера на 
внесената авансова вноска, съответно плащанията по чл. 7, ал. 1, т. 2. 

5. Фактурирането на дървесината се извършва по дървесни видове и асортименти на

основание съставените и подписаните от представител от фирмата - купувач приемо

предавателни протоколи за рампираната и измерена на временен склад дървесина. 

Чл.8.(1). Купувачът заплаща реалното количество дървесина, описано в приемо

предавателен протокол по единични цени за отделните видове асортименти по дървесен вид 
(без включен ДЦС), както следва: 

2 
prilojenie 3 _ 2020 _ v2 _ koren _ МТ 



ОБЕКТ 2112 отдел 15 "г" 

отдел дърв.вид сортимент мз ед.цена общо цена 

безДДС безДДС 

15г ела едра стр.д-на Ia клас 10 

едра стр.д-на J клас 77 

едра стр.д-на II клас 203 

средна стр.д-на III клас 33 

озп 143 

дърва 169 

см едра стр.д-на Ja клас 4 

едра стр.д-на I клас 58 

едра стр.д-на II клас 138 

средна стр.д-на III клас 37 

озп 108 

дърва 134 

бк едра стр.д-на J клас 4 

едра стр.д-на II клас 36 

средна стр.д-на III клас 7 

озп 31 

дърва 51 

ива,бреза дърва 36 

ЗА ОБЕКТ 2112 1279 

(2)Към цената на дървесината се прибавя законно установения размер на ДЦС.

(3) Плащането на цената на дървесината ще се извършва само по банков път по сметка на

Община Костенец ......................................................... клон ..................... . 

IV. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 9. (1) Собствеността на дървесината преминава върху купувача след подписване на 

приема-предавателен протокол и нейното заплащане в пълен размер. 

(2) Превозните билети ще се издават от упълномощено длъжностно лице на Продавача,

след заплащане стойността на дървесината или до размера на направените плащания по чл. 7 

от настоящия договор. 
Чл. 10. Рекламации относно качеството и количеството на дървесината по чл. 9 се 

правят и приемат в момента на предаването . 
Чл. 11. Протоколите ще се подписват от страна на Купувача (лично) или от 

упълномощено лице - представител на купувача. 

Чл. 12. Всички рискове относно дървесината преминават върху Купувача от момента, в 

който същата му бъде предадена с приема-предавателен протокол. От този момент до 

транспортирането , Купувачът носи отговорността за опазването и от кражби, повреди и 

други. 

3 
prilojenie 3_2020_v2_koren_MT



V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Чл.13. (!)ПРОДАВАЧЪТ има право да: 
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. 
2. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на

дейностите, свързани с ползването на стояща дървесина на корен, без да дължи обезщетение 
за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в следните случаи: 

2.1. нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни 

актове; 
2.2. неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд 
(ЗЗБУТ); 

2.3. неспазване на противопожарните и други изисквания; 

2.4. форсмажорни обстоятелства по смисъла на§ 1, т. 23 от допълнителните разпоредби 
на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти (ДВ, бр. 96 от 2011 г.) (Наредбата). 
3. Спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на

определени със ЗЛОД видове дивеч в насаждения от обекта. 
4. Спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове и

транспортирането й при лоши метеорологични условия, преовлажнени почви, както и при 
форсмажорни обстоятелства, с оглед опазване и предотвратяване на повреди на горските 
пътища. 

5. Инициира с писмена покана приемането на добитата от КУПУВАЧА дървесина
при налични количества дървесина на временен склад. 

6. Поиска от КУПУВАЧА за негова сметка да осъществи изпълнението на
определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани 
отклонения. 

7. Предложи на КУПУВАЧА допълнително споразумение за продажба на стояща
дървесина на корен на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, 
предмет на договора, при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни 
органи, налагащи промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват 
договорените единични цени по дървесни видове и асортименти дървесина за съответното 
насаждение, а в случай, че в допълнително инвентаризираното количество дървесина има 
дървесни видове и асортименти, които не са предмет на договора, същите се заплащат на 
цени, определени между страните по настоящия договор. 

8. Получи плащанията по договора и паричната равностойност на дървесината,

предмет на настоящия договор, съгласно договорените условия по Раздел III от настоящия 

договор. 
9. Изисква от Купувача писмена информация за лицата, които извършват

дейностите по договора, сключените трудови договори, свидетелства за правоспособност на 

секачите, както и настъпилите промени в тази информация. 
1 О. Спре транспортирането на дървесината от склад, в случаите когато 

форсмажорни обстоятелства налагат това, във връзка с опазване и предотвратяване на 

повреди на горската пътна инфраструктура. 

11. При отказ от страна на Купувача да извърши ползването в случаите по чл.13,

ал.1, т. 7 от настоящия договор и преди сечта да е започнала, Продавачът има право да 

прекрати действието на договора спрямо конкретното насаждение. 
12. При отказ от страна на Купувача да извърши ползването в случаите на по чл.13,

ал.1, т.7 от настоящия договор и след като сечта е започнала, Продавачът има право да спре 
със заповед сечта. В този случай Купувачът заплаща само отсечената и извозена на временен 

склад дървесина до момента на спиране на сечта. След заплащане на цената Купувача е 
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длъжен да транспортира наличната на временен склад дървесина в сроковете по настоящия 

договор, след което договора се прекратява от страна на Продавача. 

Чл. 14. (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да: 

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 2011 г. за сечите в горите) насаждения, включени в обекта. 

Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен приемо

предавателен протокол в срок до 1 О дни, в съответствие с определения график за изпълнение 
и не по-малко от 3 (три) работни дни преди началото на изпълнение на договора. При 

изразено желание от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ предава всички насаждения, 

включени в обекта, в 1 О-дневен срок от постъпване на искането. 

2. Предаде позволителните за сеч и утвърдени технологични планове за всички

насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на приема-предавателните 

протоколи по т. 1. 
3. Осигури на КУПУВАЧА проходимост на горските пътища в общинските

горски територии, осигуряваща достъп до насажденията и временните складове, включени в 

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

утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно 
Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават 

на територията на ОП "ГЗГФ", гр. Костенец, утвърдена от директора на ОП"ГЗГФ", както и за 

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

повреди и ерозия на извозните просеки и пътища. 

5. Осигури свой представител за приемане и предаване на действително добитото
и налично на временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от 

КУПУВАЧА писмена покана или не по-малко от веднъж месечно, за което се подписва 
двустранен приемо-предавателен протокол. 

6. Прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху реално добита на временен

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

заплащане. 
7. Издава на КУПУВАЧА превозни билети за дървесината, описана в приемо-

предавателните протоколи по т. 6 до размера на плащанията по чл. 7 от настоящия договор. 
8. Разглежда и утвърждава при установена необходимост предложените от

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

включени в обекта. 

9. Уведоми КУПУВАЧА 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 настъпилите промени. 

1 О. Освидетелства сечищата в определения срок, като отбелязва и констатираните 

пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопанските дейности в обекта. 

11. У дължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на

дейността на основание чл.13, ал.1, т.2.5, т.3. и т.4. с времето, за което е наложено 

преустановяване на дейността. 

12. Предаде на Купувача дървесината, предмет на договора чрез упълномощен

представител. Да издаде фактура в 3-дневен срок от предаването на дървесината. 

13. Информира своевременно Купувача при констатиране на отклонения, свързани

с правилно прилагане на изискванията на Спецификация за размери и качество на 

асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ОП"ГЗГФ", гр. 

Костенец, утвърдена от директора на ОП"ГЗГФ" при добиване на дървесината и/или 

нарушения при изпыrnение предмета и условията на настоящия договор. 

(2) Задълженията по предходната алинея Продавачът извършва лично или чрез свой

представител. 
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VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Чл. 15. КУПУВАЧЪТ има право да: 
1. Получи необходимото съдействие за изпълнение на договора (предаване на

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

приемо-предавателните протоколи и технологични планове). 

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 2011 г. за сечите в горите, 

до отстраняването на несъответствията. 

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

добив на дървесина от насажденията, включени в обекта. 

4. Получи превозни билети за транспортиране на предадената му дървесина, до размера
на плащанията по чл. 7 от настоящия договор. 

5. Получи достъп за товарене и транспортиране на предадената на временен склад

дървесина, след подадена заявка до ПРОДАВАЧА. 

Чл.16. КУПУВАЧЪТ е длъжен да: 
1. Осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна

лесовъдска практика, в следните случаи: 

1.1. за подписване от негова страна на приемо-предавателните протоколи за предаване на 

насажденията; 
1.2. за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на 
дървесина в тях в 10-дневен срок преди началото на изпълнението на договора в 

съответствие с определения график по чл.16, ал.1, т.14 и не по-малко от 3 (три) работни 
дни преди започване на сечта; 
1.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за 

предстоящи такива; 
1.4. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това 
2. Създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за

извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура 
3. Почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях

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

предаване на действително добитото и налично на временен склад количество дървесина, в 
случай че има такова. 

5. 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 приемо-предавателен протокол. 

6. 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. 

7. Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища,
8. 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 (дВ, бр. 21 от 2013 г.) и други 

нормативни актове, като за целта спазва следните изисквания: 

8.1. 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; 

8.2. при продължително влошени атмосферни условия - завишена влажност, да 

преустановяват изпълнението на горскостопанската дейност, включително след 
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предписания на служители на ДГС/ДЛС, както и при други предпоставки, които 

допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите; 
8.3. 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; 
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. 

9. Разкройва най-рационално добитата дървесина, с цел получаване на максимален обем

ценни асортименти. 
1 О. Не допуска нараняване на стоящия дървостой и да опазва подраста по време на 

извършване на дейността по добив и извоз на дървесината. 
11. Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа

безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица. 
12. Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на

ПРОДАВАЧА информация, необходима за осъществяването му. 
13. Не предоставя на трети лица изпълнението на договора.

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

обект ТРИМЕСЕЧИЕ 

1-во 11-ро 111-то IV-тo общо 

тримесечие тримесечие тримесечие тримесечие 

2]12 ... . ... 
249 515 515 1279 

14.1. Посочените по - горе количества са минимални. Тяхното достигане не 
освобождава купувача от задължението му да добие, закупи и извози от временен склад 
цялото налично количество добита дървесина, дори същото да надвишава посочените 
минимални прогнозни количества, или в случай че количеството е добито преди изтичане на 
конкретното тримесечие. 

15. При обективна невъзможност за изпълнение на договореното по т.14.

количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от 
допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в 
насажденията, КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА писмено в 3-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. 
16. Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се

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

17. Извършва плащания по договорените размери и начини.

18. Заплати цялото реално добито количество дървесина от обекта.

19. Организира транспортирането на заплатената дървесина в 1 О-дневен срок,

считан от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, по начин, който не 

уврежда горските пътища. 

20. Уведомява най-малко един работен ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко

предстоящо транспортиране на дървесина от обекта. 

21. Спазва нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство,

регламентиращи транспортирането на дървесината, както 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. 
22. Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него

други актове, регламентиращи стопанисването и ползването на горите. 

23. Да осигури предпазно оборудване, което да включва каски с антифони и

предпазител за очите, светлоотразителни якета/жилетки, обувки с обезопасени бомбета, 

специализирани предпазни панталони и средства за първа помощ /полева аптечка на работния 
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обект/ за работниците, които работят на терена като оператори на верижни моторни триони. 
За останалите работници в обекта да са осигурени не оборудвана каска и светлоотразителна 

жилетка. 
24. Осъществява непосредствен контрол върху дейността на лицата, които е

ангажирал за изпълнение на дейностите, свързани с изпълнение предмета на този договор. 
25. Подаде заявление за издаване на разрешително за достъп до горски територии,

в което да се посочат доказателствата за необходимостта от издаването му съгласно чл. 23 от 

Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии. 
26. Уведоми писмено Продавача при промяна на лицензирания лесовъд в срок 7

/седем/ работни дни от промяната, като представи копие от удостоверението за регистрация в 
публичния регистър на ИАГ и копие от трудовия договор на новонаетото лице. 

27. Спазва разпоредбите на Наредба № 8 от 11.05.2012г. за защита на горските
територии от пожари. 

28. Не допуска замърсяване и изхвърляне на отпадъци в горските територии в
резултат на изпълнение на дейностите - предмет на договора, а при констатирано 
замърсяване се задължава да почисти в 3-дневен срок от даване на указанията. 

29. Не допуска складиране на дървен материал в заливните зони на реките и в
сервитутната ивица на пътното платно, независимо от категорията и собствеността на пътя. 

30. Складира дървесината на временните складове, описани в технологичните
планове, като следи да са на безопасни места, така че складираната дървесина да не бъде 
предпоставка за бедствия и аварии. 

31. Премахва отпадъците от добива на дървесина - клони, кори, трици и отпадъчна

дървесина, оставени в заливните зони на реките, в сервитутната ивица на пътното платно, в 
пътните канавки, в непосредствена близост до пътни канавки и водостоци. 

32. Не допуска работници, които не са оборудвани със защитно облекло и лични
предпазни средства съгласно минималните изисквания за работа в сечището. 

33. Инструктира всички лица, работещи в обекта, вкmочително лицензирания
лесовъд чрез отговорник по охрана на труда. Инструктираните лица се подписват, за да 
удостоверят информираността си на формуляр. 

34. Проверява дали работниците, които ще извършват сечта и извоза на
дървесината притежават съответните документи, доказващи тяхната правоспособност. 

35. Извозва дървесината от временните складове до републиканска пътна мрежа
единствено и само по указания маршрут: ............................................................. . 

36. Транспортира закупената дървесина единствено до обекта/и по чл. 206 от Закона за
горите на територията на община Костенец, в която попада ОП „ГЗГФ" гр. Костенец. 

37. Преработва, закупената дървесина на територията на община Костенец, в която
попада ОП „ГЗГФ " гр. Костенец, от което е закупена дървесината. 

38. Подаде заявление до ОП „ГЗГФ" гр. Костенец преди експедиция на дървесината, в
случай, че купувачът желае да транспортира закупената дървесина до обект по чл. 206 от 
Закона за горите, регистриран на друга фирма, но попадащ на територията на община 

Костенец, в която попада ОП „ГЗГФ" гр. Костенец 

39. Отговаря на изискванията по чл. 115, ал.1, т.2 от Закона за горите, във връзка с чл.

115, ал. 2 от Закона за горите. 

Подпише декларация преди започване на работа в обекта, че спазва изискванията в 
качеството му на оператор по смисъла на Регламент (ЕС) № 995/201 О на Европейския 

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

които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ, L, бр. 295 от 12 
ноември 2010 г.). 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.17. Купувачът гарантира качествено изпълнение на договореното с настоящия 

договор и представя гаранция за изпыrnение на договора към момента на подписването му в 
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размер на 10% от достигнатата стойност за обекта или . .. ... .. . ... лв. 

( .................................. лева) във вид на парична сума или банкова гаранция. 
Чл.18. Гаранцията по предходната точка се връща, респективно освобождава на 

Купувача в срок от 10 (десет) работни дни, след съставяне на констативни протоколи за 

освидетелстване на всички сечища, включени в обекта, заплащане на дължимите суми за 
дървесината описана в приема-предавателните протоколи, цялостното транспортиране на 

дървесината, без да се дължат лихви за периода, през който средствата са престояли по 

сметките на ДГС/ДЛС, 
Чл.19. Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си 

по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и 

непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в 

резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. 

Чл.20. За виновно неизпълнение на задълженията си по договора, КУПУВАЧЪТ дължи 

на ПРОДАВАЧА неустойка, в следните случаи и размери 

1. По чл.16, ал.1, т.1.1, 1.2, 1.3, т.1.4 от договора - неустойка в размер, равен на

внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното 

насаждение, за което се отнася неизпълнението. 

2. По чл.16, ал.1, т.9 - неустойка в размер, равен на 10 на сто от стойността на тази
дървесина. 

3. При неизпълнение на задълженията по чл.16, ал.1, т.8 от договора - неустойка в
размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги 

отстрани за собствена сметка. 
4. За виновно неизпълнение на други задължения по договора от страна на

КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ може да задържи внесената от него гаранция за изпълнение 
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-високия размер на вредите бъде установен по 

съдебен ред. 
Чл.21. 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. 
Чл.22. За констатирано виновно неизпълнение от страна на Купувача на задълженията, 

произтичащи от настоящия договор, гаранцията за изпълнение остава в полза на Продавача. 
Чл.23. При забава на заплащането на дървесината в уговорените срокове с настоящия 

договор, Купувачът дължи лихва в законно установения размер. 

Чл.24. При установено нанасяне на повреди (нараняване) на дърво в обекта, 

КУПУВАЧЪТ отстранява повредата за своя сметка и заплаща неустойка в размер на 
удвоеният размер на цената на съответния асортимент от стойността по чл.8, ал.1 от договора. 

Чл.25. При неизпълнение на предписания в срок, дадени от Продавача на Купувача с 

констативен протокол се задържа внесената гаранция за неизпълнение. 

Чл.26. Продавачът не дължи обезщетение за нанесени щети, причинени в резултат на 

изпълнението на предмета на договора, върху площи, извън определените по технологичен 

план места за временни складове. Нанесените щети са за сметка на Купувача. 

Чл.27. Договорените с настоящия договор санкции, включително сумите за причинени 

щети се удържат от извършените плащания по договора. 

Чл.28. Купувачът носи пълна отговорност при трудова злополука или инциденти с 

всички наети от него лица за изпълнение на дейността, предмет на договора. 

Чл.29. (1) КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка за виновно неизпълнение 

на дейностите, предмет на настоящия договор в размер на 10% от стойността на незакупена 

дървесина, съгласно графика за съответното тримесечие. 
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(2) За определяне на неустойката по ал. 1 стойността за един куб.м. незакупена
дървесина се изчислява, като общата стойност по договора за дадения обект се раздели на 
общото количество дървесина от обекта. 

(3) КУПУВАЧЪТ не дължи неустойка по ал. 1 в случай, че е добил и закупил всички
маркирани дървета от насажденията, включени в обекта. 

Чл.30. Неустойките по договора се заплащат в срок до един месец от датата на 
възникването им, но не по - късно от крайния срок на договора. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.31. Настоящия договор се 
прекратява: 

1. С изтичане 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: 
3.1. КУПУВАЧЪТ не отговаря на някое от изискванията на ПРОДАВАЧА, в резултат на 

настъпила промяна в обстоятелствата; 
3 .2. КУПУВАЧЪТ е подписал декларация с невярно съдържание; 
3 .3. КУПУВАЧЪТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора 

срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, 
включително такива, допуснати от подизпълнителя; 

3.4. КУПУВАЧЪТ е транспортирал закупената от него дървесина до обект по чл. 206 от 
ЗГ извън територията на община Костенец. В този случай гаранцията за изпълнение на 
договора се задържа в полза на ПРОДАВАЧА, а внесената от КУПУВАЧА авансова вноска по 
договора се възстановява до размера на неусвоената част от нея. 

4. С едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като задържи
внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение, в случай, че КУПУВАЧЪТ откаже да 
приеме и/или заплати приетата на временен склад дървесина, съгласно посочените в договора 
срокове; 

5. 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 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 чл.13, ал.1, т.2 от договора, и при 
констатирани в процеса на изпълнението му отстраними отклонения от изискванията, 
включително такива, 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 изпълнението му се възстановява в срок от 5 работни дни, ако 
ПРОДАВАЧЪТ виновно не изпълни задължението си 

7.1. по чл.14, ал.1, т.1 и т.2 от договора; 
7.2. по чл.14, ал.1, т.3 от договора 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 КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора, се 
възстановява в срок от 5 работни дни. 

8. ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в
случай, че КУПУВАЧЪТ не добива и/или не закупува определените количества дървесината, 
съгласно графика по чл.16, ал.1, т .14 от договора. 
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IХ.СЪОБЩЕНИЯ 

Чл.32. (1) Страните по 
настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в 
писмена форма. 

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато тя е отправена по факс, електронна
поща, препоръчана поща или на ръка в деловодството на ОП „ГЗГФ" или друго техническо 
средство, което изкmочва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. 

(3) Данните за кореспонденция на страните са:
1. ЗА ПРОДАВАЧА: ОП „Гори и земи в горски фонд", адрес: гр. Костенец, ул.

,,Теменуга" № 12 тел.: 088 688 1994, e-mail:gzgf_kostenetz@abv.bg;
2. ЗА КУПУВАЧА: ,, .............................. ", адрес: гр . ................................... , обл . 

.. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ... , ул. ,, ......................... " № ......... , тел.: ................... , факс: 

........................ , e-mail: ............................. . 

(4) При промяна на седалището или посочените данни за кореспонденция на някоя от
страните по договора същата е длъжна в 7-дневен срок от промяната да информира писмено 
ответната страна в противен случай всички съобщения, уведомления и книжа се считат за 
редовно връчени. 

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.33. ( 1) Настоящият договор
влиза в сила от датата на подписването му от страните, същият може да бъде изменен от 
страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма. 

(2) Изменение на договора се допус.ка и в случаите, когато в резултат на непреодолима
сила са налага промяна в сроковете на договора. 

Чл.34. (1) Възникналите
спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на настоящия договор се 
решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в писмено 
споразумение, а когато такова липсва, спора се решава от компетентен съд. 

(2) За всички неуредените случаи и въпроси в настоящия договор, се прилагат
разпоредбите на българското законодателство. 

Настоящият договор е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра - два за продавача 
и един за купувача. 

ЗА ПРОДАВАЧ: 

1 ................................ .. 
Инж.Илия Костянев 

Пълномощник на Клtета на Общи11а Костеиец 

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

Николай Хаджи11иколов 

Главеи счетоводител на Община Костенец 

ЗА КУПУВАЧ: 
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Приложение № 9 

ДЕК Л А РАЦИЯ 

Долуподписаният/ата/ _____________ �----------
/собствено бащино фамилно име / 

в качеството ми на, а именно: 
/по сочва се качество то на ЛI/Цето - съдр_:)' _Ж _// _IIК -, -,, e-o-zp-a1-111 -ч e_l/ _O _Ol-l/Z -Oв_O _pe_l/ _C _ъд"'"py_Ж_I/_II_K,-Y-IIP-a-в11_т_eЛ-, -ЧЛ-ell_ ll_a""'C'":Д.-UЛ_ II_Y"'C,.,.., np.f

в------------------�----------�-----
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на тьрговеца/ 

със седалище ___ и адрес на управление: ________________ _ 
_______________________ тел./факс ______ _ 
___ , вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК _ 
Относно: НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 година за условията и реда за защита на 

горските територии от пожари. 

Д Е КЛА Р И Р А М, Ч Е: 

1. Задължавам се да спазвам НАРЕДБА № 8 от 11. 05.2012 година за условията и реда

за защита на горските територии от пожари.

2. Задължавам се да оборудвам работниците в 

отдели/подотдели: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . - Обек·т № ............................................ /съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8 

от 11.05.2012 година за условията и реда за защита на горските територии от 

пожари, а uл-tенно за всеки отдел : 

-Лопата- 2 (два)бр.
- Б радва - 1 (един)бр.

-Кирка- 1 (един)бр.
- Тупалка 2 (два)бр.

дата: 2021 г. 
--------

Декларатор: _________ _ 
/подпис, печат/ 



Декларация 1ю чл. 42, ал. 2, 111.2 0111 ЗМИП 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП 

Долуподписаният/ата: ............................................................................................................. , 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 
установяване на самоличността: ............................................................ , 
постоянен адрес: ............................................................................................ , 
rра:ж:данство/а: .............................................................. , 
документ за самоличност: .......................................................... , 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Г Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната
катеrорияС1J): 

г държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри 
или помощник-министри; 

г членове на парламенти или на други законодателни органи; 

г членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши 
органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване 
освен при изключителни обстоятелства; 

г членове на сметна палата; 

г членове на управителни органи на централни банки; 

г посланици и управляващи дипломатически мисии; 

г висши офицери от въоръжените сили; 

г членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни 
предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата; 

г 
б кметове и заместник-кметове на о щини, кметове и заместник-кметове на раиони и 

председатели на общински съвети; 

г членове на управителните органи на политически партии; 

г ръководители и заместник-ръководители на ме:ж:дународни организации, членове 
на управителни или надзорни органи в ме:ж:дународни организации или лица, 
изпълняващи еквивалентна функция в такива организации. 

Г Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. 

Г През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от 
ЗМИП (посочва се конкретната категория): ........................................................................... . 

Г През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. 

Г Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната 
категория): 

Г съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески 
начала; 



Декларация 110 чл. 42, ал. 2, 111.2 0111 ЗМИП 

Г низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите 
от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 

Г възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите 
от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 

Г роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с 
които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо 
съжителство на съпружески начала; 

Г физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на 
юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки 
търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;

Г физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на 
юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в 
полза на лице по ал. 2.

Г Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. 

Г През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 361 ал. 5 от 
ЗМИП (посочва се конкретната категория): 

Г През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. 
Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми 
към горепосочената категория/и: 

Известна ми е 1tаказател1tата отговорност по чл. 'РЗ от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни обстоятелства. 

ДАТА: ............... . ДЕКЛАРАТОР: 

<•> Съгласно чл. 36. ал. З от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложщю, длъжности в 

институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации. 



Декларачия по чл. 59, ал.1, 111.З 0111 ЗМИП 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. /i9, ал. 1, т. 3 от ЗМИП 

Долуподписаният/ата: 1 ........................................................................................................... . 
(име, презиме, фамШ1uя) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 
установяване на самоличността ....................................... , 
дата на раждане: ....................................................................... , 
гражданство/а: ......................................................................... , 
постоянен адрес: ...................................................................... , 
или адрес: .................................................................................. , 

(за чужди граждани без постоянен адрес) 

в качеството ми на: 

Г законен представител 
г пълномощник на ................................................................................................................. . 

(посочва се наименованието, каюпо и правноорганизационната форма на юридическото 
лице UIIU видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър .............................................. , 
вписано в регистъра при ............................................................................................................ , 

ДЕКЛАРИРАМ: 

I. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно
образувание са следните физически лица:
1 . .................................................................................................................................................... , 

(име, презиме, фамШ1uя) 

ЕГН/ЛНЧ: ............................ , дата на раждане ....................... , 
гражданство/а: .................................................................... , 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 
държавата по гражданството: .......................................... , постоянен адрес: 
............... ............... .............................. .................................... .................... ....................

................ ,

или адрес: .................................................................................................................................... , 
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

Г лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете 
или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, 
съгласно §2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

Г лице, упражняващо контрол по смисъла на §1 от Допълнителните 
разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 
...................................................... . ......................... , 

Г лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 
състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 
дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно §2, ал. З от 
допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

Г лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права 
чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 
упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 
осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, 
съгласно §2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 



Декларачия 1ю чл. 59, ал.1, m.3 0111 ЗМИП 

Г (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 
доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 
други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с 
предходно посочените; 

Г лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка 
или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в§ 2. ал. 1. т. 
1 - З от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

Г лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се 
установи друго лице като действителен собственик; 
г друго (посочва се) . ................................................................ , 

Описание на притежаваните права: ......................................................................................... , 

2. ···································· .. ············· ................................................................................................. , 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ......................... , дата на раждане: .................. , 
гражданство/а: ..................................................................... , 

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 
държавата по гражданството: ....................................................................... , 
постоянен адрес: .............................................................................................. , 
или адрес: ......................................................................................................... , 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е: 
г лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, 
дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на 
приносител, съгласно §2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

г лице, упражняващо контрол по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза): 
............................................................................ ........ ............ ....................................................... ' 

г лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 
състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 
дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно §2, ал. 3 от 
допълнителните разпоредби на ЗМИП;

г лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права 
чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 
упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 
осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, 
съгласно §2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

г (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 
доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 
други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 
посочените; 

Г лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка 
или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в §2, ал. 1

1 
т. 1

- 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

г лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се 
установи друго лице като действителен собственик; 
г друго (посочва се) ............................................................................. .. 
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Описание на притежаваните права: ......................................................................................... . 

II. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се
упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/ правно
образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 

................ ....................................................................................................................................... , 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 
юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: .................................................................................................................................... , 
(държава, град, община) 

адрес: ............................................................................ , 
вписано в регистър ................................................... , 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър 

Представители: 
1 . .................................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ........................... , дата на раждане: ............... , 
гражданство/а: ....................................................... . 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 
държавата по гражданството: 

.................................................................................................... , 

постоянен адрес: ......................................................................................................................... , 

2 . .................................................................................................................................................... , 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ........................ , дата на раждане: .................. , 
гражданство/а: ................................................................... , 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 
държавата по гражданството: ........................................................................ , постоянен 
адрес: ............................................................................................................................................ , 
или адрес: .................................................................................................................................... , 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
Начин на представляване: ................................................................ . 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 

....................................................................................................................................................... , 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото 
лице или видът на правното образувание) 

седалище: .................................................................................................................................. , 

(държава, град, община) 
адрес: .......................................................................................................................................... , 
вписано в регистър: ................................................... , 
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ......................................... , 

Представители: 
1. ··················································································································································,

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН/ЛНЧ: ............................. , дата на раждане: ............. , 
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гражданство/а: .................................................................... , 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 
държавата по гражданството: ............................................................. , постоянен адрес: 

···················································· .. ··································································································,

или адрес: .................................................................................................................................... . 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

2. ··················································································································································, 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ............................... , дата на раждане: ..................... , 
гражданство/а: .................................................................... , 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 
държавата по гражданството: .............................................................. , постоянен адрес: 

............................................................................................. , 

или адрес: ......................................................................................................... , 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: ................................................................... , 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. З от ЗМИП:

.................................. .............................................................. ....................................................... , 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ................................. , дата на раждане: ................. , 
гражданство/а: .................................................................... , 

постоянен адрес на територията на Република България: 

IV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1 . .................................................................... , 

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

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 
на неверни данни. 

ДА.ТА: ................... . ДЕкл.АРАТОР: ................................ .

УКАЗАНИЯ 

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на §g 
от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 
"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които 
в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно 
образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято 
сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най
малко на някое от следните условия: 
1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания
действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен
процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго
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правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или 
посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, 
чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за 
оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни 
международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по 
отношение на собствеността. 
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/ лица притежава 
акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго 
правно образувание. 
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от 
акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание 
принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола 
на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически 
лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и 
също физическо лице/ лица. 
2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски
фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и
съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на
доверителна собственост, действителният собственик е:
а) учредителят;
б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери, или
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната
собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея,
предстои да бъде определено;
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или
чрез други средства.
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост -
физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивс:1.пентни или сходни с
посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които
са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на
юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен
собственик.
(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на
Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за
пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо
влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на
решения за определяне състава на управителните и контролните органи,
преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси
от съществено значение за дейността му.
(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол
върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права
чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на
упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми,
осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи
като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че
установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен
собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш
ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите
действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1."
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: ............................................................................................................... , 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН ................................ , 
документ за самоличност .......................................... , 
издаден на ......................... от ....................................... , 
постоянен адрес: .......................................................... , 
rра)КДанство/а: .............................................................. , 
в качеството ми на: ....................................................... , 

в: ......................................................................... , 

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер: 
····················································,

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово 
взаимоотношение .......................................................... , 
или предмет на следната операция или сделка .............................. , 
в размер ....................................................................................................... , 

(посочват се размерът и видът на валутата) 

имат следния произход: ............................................................................................................ . 

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, 
които 
не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация - дата на 
ра)КДане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание -
неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга 
държава - наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен 
номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава. 

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или 
други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на 
сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или 
които са подписали или издали документите. 

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за 
наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания - периодът, в 
който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на 
доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран 
източник - периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя 
или контрагентите. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни обстоятелства. 

Дата на деклариране: _______ _ Декларатор: ______ _ 
(подпис) 



ОБРАЗЕЦ 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Подписаният ................................................................................................................. . 

/име, презиме, фамилия/ 

в качеството на ....................................................................................... . 

на фирма ........................................................................................................................ . 

/наименование, адрес и телефон на фирмата/ 

ЕИК: ................................................................................................................................ . 
/вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТР с ЕИК/ 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

в качеството му на представляващ участника в обявения от ОП „ГЗГФ" - гр. 
Костене; търг с тайно наддаване с предмет - ,,Продажба на стояща дървесина на 
корен от общински горски територии-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. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
JШЧНИте данни и относно свободното движение на такива данни. 

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

/подпис и печат/ 



/11�1е. фа�1иш1я./ по,

дата: 05.12.2020 г., 
№ и дата на удостоверен11ето за упражняване на 

лесовъдска практика: № l 1106/I0.12.2014r. 

За добив на дървесина от отдел 15 подотдел ··г·· 

ието за упражняване на 

. о 13527/25.I0.2018r. 

На ТП ДГС/ДЛС .................................................. . !11011ъ:1ва се са.110 за държавни гори/

Община Костенец ; Зе:-.,�лище с. Костенеu: 

имот с (кадастрален идентифи1;:а rop/I(BC J К� 38<; 16.816.6. 111011ъ:1ва се са.но за недържав11и гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаn.аението

Легенда: 

1 ± ± ± ± 1 проеклIра1111 коларск11 Rp. 11зnо11111 I1ъ I1I11ta 

1 ..•......... 1 същес I В) ВШШI IIЗBOJf\I1 път11ща 

§====} съшес1 вуваш авто,ю611.1с11 11ът 

fллллллj техно.10111ч11а 11росска

КОНТ) р на ПО,10ЦС.1 15„г 

Vllll/llll/1 частта от И\IОТ j'>(i, 38916.816.6 в 1ю:ю1..1ел 15 „ 1 ·· 

»-й-,>-►► l II1юск-I11ра1111 rрак�орн11 вр. нзвоз1ш 11ътиuш 

� 11рс,1е11сн ск.1ад 

\\'.\\\ 11рас.: 11а BЪЖCIШЛIIIIIIЯ 

r ·+=+=1111юекr11ра11 aRTO\IOOIIПell ПЪl

�-.,-�: ,1яс10 ш съхра11ен11с на отпадъшпе с 61юпроизход 

На схемата задължително се на11асят контурите на 11асаж..1е1111стоi11�юта. съществуващите и проектирани временни 

горски пътища, технолоп1чн11те просеки. просек111е за вьжt'1111 "111н11и. 11звозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата авто�юбилна пътна ,1реж<1. 



11. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка / интензивност 25% + техн. просеки/ интензивност 100%
Втори вид сеч ......................... / интензивност ...... % 
2.Площ на подотдела 10,7ха Площ на имота •.. ха. Размер на сечището 10,4ха
3. Състав по план/програма ела, см, бк, бм, брз, ива, брк действителен ела, см, бк, бм, брз, ива, брк
5. Запас на 1 ха: с клони 456 куб.м/ха , без клони 367 куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. О б чакван до ив от маркираната дървесина 1276 лежаща маса, к"б.м.

::s: 
ела см бк брз ива 

� 

ела см бк 

ия я 
Едра 354 244 49 - - дребна 20 18 4 

Средна 95 82 19 - - дърва 151 126 53 

брз ива 

- - вър-
1 25 19 17 шина 

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина,% на покритие)
9. Средно извозно разстояние 250м.
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбуваща, надлесни дървета, сервитути,
защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервацuонна

стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Зона Натура 2000 Рила
буфер BG 0002129
111. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в
сечище, на временен склад) технологичните операции (поваляне, кастрене, разкройване) ще се
извършват ръчно с бензиномоторни верижни триони и брадви в сечището, а операциите (кастрене и
разкройване) със същите технологични средства на временните складове.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с моторни превозни средства и на
самар или каруца с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с
влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла, на дълги и къси стъблени секции и дърва
изцяло натоварени на извозните средства или на цели стъбла и стъблени секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските
територии без промяна на предназначението им: дължина ......... м. широчина ........ .  м. 
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина 
.... м. 

5.2 Коларски - разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължина 1150 м, широчина 2.5 м 
6. Просеки за въжени линии: ....... бр. 
допустимо разстояние между просеките .......... м., дължина ............. м., широчина ............... м. 
7. Направа на технологични просеки 3 бр.
допустимо разстояние между тях 50 м., дължина 1150 м., широчина до 8 м.

r 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 броя временни складове с площ 0,06
ха ............................................................................................................................................... .9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата 
При извоза с технологични средства да се полагат максимални усилия, за опазването от механични 
повреди на оставащите на корен дървета. 
10. Начини за почистване на сечището събиране на отпада от сечта на купчини в сечището на
дърветата, чиито клони се кастрят в сечището, а на временните складове по периферията им.
11. Други указания: събиране и изнасяне на отпадъците от небиологичен произход и изхвърлянето им
на определеното в схемата на технологичния план място. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището
извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна
безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ... ...... .......... .... ./попълва се след издаването на позволителното за 
сеч/ 
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ................................ .. 
. .. . . . .. .... ... . . .... .. . . .. ... ...... r.

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № .. ....... ..... ./ ................. г. 



Изrотвил: .. ;�и��;;;;�· 
/ю1е. фа\tилия./ подпис: ............ . 

дата: 05.12.2020 r .. 
№ и дата на удостоверението за упражняване на 
лесовъдска практика: № 11106/10.12.2014г. 

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ 

Одобрил: ......................................................... . 
инж. Петър Малковски 

11\IC. фа,\IИЛИЯ./ ПОДГIИС: ......................................... . 

дата: 05.12.2020 r., 
№ 11 дата на удостоверението за упражняване на 

.1ссовъ.'lска практика: № 13527/25.10.2018г. 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1 

За добив на дървесина от отдел 15 подотдел··.-·· 
На ТП ДГС/ ДЛ С ................................................... lпопыва се са. wo за държавни гори/ 

Община Костенец; Землище с. Костенец; 
имот с ( кадастрален идентификатор; КВС) J'\� 3891 G.U ... 6.5. 111011ъ.1ва се са.но за недържавнu гори/ 

1. Схема за добива на дървесина от насаждението

45:б ,. .\ 

itr,�15:a 15',1 

�" n1 

Легенда: 

I± ± ± ± 1 проск111ршт кш�арск11 вр. 111возн1111ы1111�а
l ..•....•.... lсъщсс111)Ващ11 1пвщ1111 1п,111ща
F===I сыuсс·1 вуваw автомо611.1е11 п 1,т
fллАллj T�XtlO:IOПIЧlla Пр0ССК3

ко111} р на подот:1е:1 1 s--г··
VII/III/II/� частта от 11\IOT ./1� 38916.816.5 в 1юдот.к1 15--, ··

1
-1 , 1ро�к·111рш111 трактор1111 вр. извозн11 пътища
: ...... "' 1 BJ),\ICll,11 ск.�ад
[", ,л, 1 грасс на въже1�а т11111я
p+�+;-=j 11р,1,к111рш1 авто.,�об11,1е1111ьт
�-•-- \1я,10 Ja съхране1111е на отпадынпе с биопроизход

На схемата задължително се нанасят конт)рите на насаж.1е1111ето1имота, съществуващите и проектирани временни 

горски пътиша, технологичн11те просек11, просек1пе ·3:1 въже1111 .111ни11. нзвозни пътища, временни складове както и 

връзката им със съществуващата автомобилна 11ътн:1 \lpCжi1. 



11. Характеристика на насаждението

l .Вид на сечта пробирка / интензивност 25% + техн. просек11 / интензивност 100%
Втори вид сеч ......................... / интензивност ...... % 
2.Площ на подотдела 10,7ха Площ на имота ... ха. Размер на сечището О,Зха

3. Състав по план/програма ела, см, бк, бм, брз, ива, брк действителен ела, см, бк, бм, брз, ива, брк
5. Запас на 1 ха: с клони 456 куб.м/ха , без клони 367 куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.

7. Очакван добив от ма

ела см ела см бк 

дъ ва 2 3 4 шина 

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина,% на покритие)
9. Средно извозно разстояние 20м.
l О. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбуваща, надлесни дървета, сервитути,
защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна

стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Зона Натура 2000 Рила
буфер BG 0002129
111. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в

сечище, на временен склад) технологичните операци11 (поваляне, кастрене, разкройване) ще се
извършват ръчно с бензиномоторн11 верижни триони II брадви в сечището, а операциите (кастрене и
разкройване) със същите технологични средства на временните складове.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с моторни превозни средства и на
самар 11ш1 каруца с животинска тяга на (цели стьбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с
влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла, на дълги и къси стъблени секции и дърва
изцяло натоварени на извозн11те средства или на цели стъбла и стъблени секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските
територии без промяна на предназначението им: дължина ...... ... м. широчина ... ...... м. 
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина 
.... м. 

5.2 Коларски - разстояние между тях .. (не по-малко от 40 м), дължина„ м, широчина „ м 
6. Просеки за въжени линии: . . ..... бр. 

допустимо разстояние между просеките .......... м., дължина ............. м., широчина ............... м. 
7. Направа на технологични просеки „ бр.
допустимо разстояние между тях„ м., дължина .. м., широчина до „ м. 
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 брой временен склад с площ 0,01
ха ............

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

.
.........

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

.
......

.......................... .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

При извоза с технологични средства да се полагат максимални усилия, за опазването от механични
повреди на оставащите на корен дървета.
l О. Начини за почистване на сечището събиране на отпада от сечта на купчини в сечището на
дърветата, чиито клони се кастрят в сеч11щето, а на временните складове по периферията им.
11. Други указания: събиране и изнасяне на отпадъците от небиологичен произход и изхвърлянето им
на определеното в схемата на технологичния план място. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището
извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна

безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ............... ........ ./попълва се след издаването на позволителното за 
сеч/ 

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ................................. . 
............... ..................... г. 

/ трите имена, подпис, дата - / 
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № .............. ./ ................. г. 




