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ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР 

ЗА  ПРОДАЖБА НА  СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН  

 В ОБЕКТ № 1-2022 

 

     Днес,..................., в гр. Силистра, на основание Заповед ………/…………… г. за 

класиране на участиците и за определяне на купувач от проведен конкурс за продажба на стояща 

дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Силистра по реда на чл.49, 

ал.1, т.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските 

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

продукти, се сключи настоящия договор за продажба на стояща дървесина на корен между:  

Община Силистра, Булстат _______________ и адрес: гр. Силистра, ул. “Симеон Велики” 

№ 33, представлявана от кмета д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ от една страна, наричано за краткост 

ПРОДАВАЧ, 

 и 

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

-. представлявано от управител  …………………………………………. с ЕГН 

…………………………… и наричан за краткост по-долу КУПУВАЧ, за следното: 
 

ПРЕАМБЮЛ 

 

Страните се споразумяха за следното като определиха  понятията: 

 

 „Неизпълнение” – съгласно клаузите на този договор означава неизпълнението по количество, 

качество и време на всяко едно от задълженията на Купувача по настоящия договор, а също така и: 

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

се считат за направени от Купувача по настоящия Договор или съгласно Договора , се окаже невярна 

или заблуждаваща в каквото и да е отношение; 

б./ Купувача не изпълни, което и да е задължение, произтичащо от този Договор или от 

приложимите Закони; 

или 

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

друг договор, по който Купувача и Продавача са страни и различно от случаите на Неизпълнение, 

описани в т. /а/ и т. /б/ по-горе. 

г./ „Неизпълнение по количество” означава, че не са отсечени всички маркирани дървета или не 

е усвоена цялата площ при цялостно отсичане на дървостоя. 

 

ПРЕДВИД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО и на взаимни уговорки и споразумения , съдържащи се в 

настоящия Договор, и с намерението да бъдат правно обвързани, Страните се договориха както следва: 

 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1. Настоящият договор се сключва на основание Заповед № ……………………………..  на кмета 

на Община Силистра  

  2. Продавачът прехвърля на Купувача собствеността върху прогнозни количества маркирана 

дървесина  на корен от Обект № 1-2022, съгласно технологичните планове за добив на дървесина и на 

достигнати продажни цени за стояща дървесина на корен. 

3. Купувача приема и заплаща договорената между страните цена посочена в раздел II, точка 1. от 

настоящия договор. 

4. Крайния срок на действие на договора е до  31.12.2022  г. 

5. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за ползване на 

дървесината от горите. 

6. С оглед спазване на принципите и режимите за стопанисване на горите, попадащи в горските 

типове природни местообитания,  включени в границите на защитените зони,  и изискването за 

поддържане на мъртва дървесина до 10 % от запаса на насажденията е необходимо част от добитата 

дървесина и част от отпадъчната дървесина, получена при добива на дървесина,  да остава в сечището. 

7. При провеждане на възобновителни сечи Купувачът е длъжен да извърши цялостно отсичане на 

подлеса. 



8.ПРОДАВАЧЪТ  възлага, а КУПУВАЧА приема да изпълни продажба на стояща дървесина на 

корен в комплекс от дейности: добив, представляващ: сечта, включително почистването на сечището, 

извоза до временен склад, разкройването, рампирането и  измерването на маркирана дървесина, 

съобразно технологичните планове – неразделна част от договора.  

          9. Задължение на КУПУВАЧА е да продаде на Община Силистра и транспортира в срок от 20 

(двадесет) работни дни след подписване на договора 382 (триста осемдесет и два) пространствени 

куб.м. дърва за огрев до кметства, кметски наместничества и общински предприятия и структури от 

Община Силистра по списък с количества, който е неразделна част от договора, представен в 

Приложение № 2. 

  

 

II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

1. Прогнозната стойност на сортиментите дървесина в Обект № ................... е 

....................................лв./.............................................  лв  / без ДДС . 

2. Цените без данък добавена стойност за прогнозните количества сортименти са посочени в 

Приложение 1, което е неразделна част от договора /в приложението се отразяват достигнатите цени 

при наддаването/.  

3. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор, на стойност  .................. лв / 

.........................................  лв/ и представляваща образувана съответно като сума от 10/десет/ % от 

достигнатата стойност за обекта за продажбата на стоящата дървесинана корен, се освобождава в 

10 (десет) дневен срок след транспортирането на всички добити сортименти, предмет на договора, от 

съответните временни горски складове. 

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

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

актуализиране. 

5. Заплащането се извършва както следва: Купувачът заплаща авансова вноска в размер на 20 % 

от достигнатата при търга цена, както и законоустановения размер на ДДС най-късно преди издаване на 

първия превозен билет за транспортиране на договорираната дървесина. След транспортиране на 

количество дървесина на стойност, равна на авансовата вноска, следващите плащания на дървесината се 

извършват с авансови вноски и предхождат транспорта  на дървесината. 

6. Община Силистра издава превозни билети, след представяне на документ от купувача, 

удостоверяващ извършено плащане. Превозните билети се издават до размера на внесените от купувача 

вноски. 

7. Плащането на цената се извършва по банков път, по банкова сметка на ................, BIC код: 

......................................, при ............................, клон .......................................       

8. Фактурирането на дървесината се извършва по сортименти.      

 

 
 III.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

 

1. Дървесината се предава на купувача след плащане на цената.  

2. Правото на собственост върху добитите сортименти преминава върху купувача след 

подписвне на приемо предавателен протокол по образец. Приемо-предавателния протокол за приемане 

на дървесина на временен склад се подписва от Купувача  или нотариално упълномощен представител 

на купувача. 

3. С акта на подписване на протокола от представителя на купувача и заплащане на дървесината, 

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

право на рекламации за дървесината и носи пълната отговорност за по-нататъшното й транспортиране и 

разпореждане в съответствие със ЗГ  и другите действащи нормативни документи. 

 

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

 

   1. ПРОДАВАЧЪТ има право да: 

1.1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства КУПУВАЧА за 

спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава 

задължителни указания и препоръки на КУПУВАЧА при констатирани пропуски по изпълнение на 

възложената работа в писмена форма. 



1.2. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани 

с ползването на стояща дървесина на корен, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки 

за нанесени вреди, в следните случаи: 

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

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

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

1.2.4. Неспазване на противопожарните и др. изисквания; 

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

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна 

и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (ДВ, бр. 96 от 

2011 г.) (Наредбата). 

1.3. Спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със ЗЛОД 

видове дивеч в насаждения от обекта. 

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

количества дървесина на временен склад.  

1.6. Поиска от КУПУВАЧА за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в договора 

технологични и качествени показатели при констатирани отклонения. 

1.7. Предложи на КУПУВАЧА допълнително споразумение за продажба на стояща дървесина на 

корен на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, 

при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида 

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

асортименти/категории дървесина за съответното насаждение.  

1.8. Предложи на КУПУВАЧА допълнително споразумение за добива на дървесината на 

допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, при 

наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида или 

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

асортименти/категории дървесина за съответното насаждение. 

 

2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да: 

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

лесовъд по чл. 235 от ЗГ маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 

2011 г. за сечите в горите) насажденията, включени в обекта. Предаването на насажденията се извършва 

с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок 10-дневен срок преди 

началото на изпълнението на договора и не по-малко от 3 (три) работни дни преди започване на сечта. 

При изразено желание от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪT предава всички насаждения, включени 

в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането.  

2.2. Предаде позволителните за сеч и утвърдени технологични планове за всички насаждения, 

включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по раздел 

IV, точка т. 2.1. 

2.3. Осигури на КУПУВАЧА проходимост на горските пътища в общинските горски територии, 

осигуряваща достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта.  

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

технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно БДС като и за недопускане на 

повреди на стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на извозните 

просеки и пътища.  

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

временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от КУПУВАЧА писмена 

покана или не по-малко от веднъж месечно, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен 

протокол.  

2.6. Прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху реално добита на временен склад дървесина 

след подписване на предавателно-приемателен  протокол и след нейното заплащане. 

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

протоколи по т. 2.6 до размера на внесените авансови вноски.   

2.8. Разглежда и утвърждава при установена необходимост предложените от КУПУВАЧА изменения 

в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта. 

2.9. Уведоми КУПУВАЧА писмено в 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. 

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

нарушения при изпълнение на горскостопанските дейности в обекта.  

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

основание раздел IV, точки 1.2.5., 1.3. и 1.4. с времето, за което е наложено преустановяване на 

дейността.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

 

1. КУПУВАЧЪТ има право да: 

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

включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателни 

протоколи и технологични планове). 

1.2. Заменя посочените подизпълнители, ако е посочил, че ще ползва такива, за осъществяване на 

дейността в обекта, при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в 

процедурата. 

1.3. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно 

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

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

несъответствията.  

1.4. Заяви писмено промяна на одобрените от ПРОДАВАЧА технологични планове за добив на 

дървесина от насажденията, включени в обекта. 

1.5. Получи превозни билети за транспортиране на предадената му дървесина, до размера на 

внесените авансови вноски. 

1.6.  Получи достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина, след подадена заявка 

до ПРОДАВАЧА.  

 

2. КУПУВАЧЪТ e длъжен да: 

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

практика, в следните случаи: 

2.1.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на 

насажденията;  

2.1.2. 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 и не по-малко от 3 (три) работни 

дни преди започване на сечта; 

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

2.1.4. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това. 

2.2. Да започне добива на дървесина в съответното насъждение в срок от 3 /три/ дни от издаването на 

позволителното за сеч за съответното насаждение, като създаде необходимата организация и 

осигури съответното техническо оборудване за извършване на възложеното по договора, 

съгласно декларираното при проведената процедура. 

2.3.  Почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове.  

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

на действително добитото и налично на временен склад количество дървесина. 

2.5.  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 приемателно-предавателен протокол.  

2.6.  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. 

2.7.  Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища, в случаите, в които 

ПРОДАВАЧЪТ не е предвидил средства за това.  

2.8. 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: 



2.8.1. 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; 

2.8.2. при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановяват 

изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на 

Община Силистра и РДГ, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на 

повреди от ерозия и уплътняване на почвите; 

2.8.3. 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; 

2.8.4. да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни 

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

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

асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС).  

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

дейността по добив и извоз на дървесината. 

2.11. Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и 

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

2.12. Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ПРОДАВАЧА 

информация, необходима за осъществяването му. 

2.13. Не предоставя на трети лица изпълнението на договора, с изключение на посочените от него 

подизпълнители. 

 

 

2.14. При обективна невъзможност за изпълнение на договореното по раздел V., т. 2.14. 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. 

2.15. Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на 

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

2.16. Внася авансовите вноски по договорените размери и начини.  

2.17. Заплати цялото реално добито количество дървесина от насажденията в обекта, в които е 

закупил дървесината на корен.  

2.18. Организира транспортирането на заплатената дървесина в 30-дневен срок, считан от датата на 

подписване на приемателно-предавателния протокол, по начин, който не уврежда горските 

пътища. 

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

транспортиране на дървесина от обекта.  

2.20. 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.  

2.21. Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, 

регламентиращи стопанисването и ползването на горите. 

2.22. КУПУВАЧЪТ се задължава при осъществяване на добива на дървесина сортиментите от 

категория ЕСД, ССД и ОЗМ да се измерват с клупа в плътни куб.м. и отбелязват на челата  с 

траен знак. 

Обемът на останалата дървесина се определя съгласно изискванията на  чл.14в, ал.4 и ал.6 от 

Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии. 

2.23. КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва БДС 773/94 за измерване, кубиране, маркиране, 

сортиране, складиране и приемане на добитата дървесна. 

2.24. КУПУВАЧЪТ на стояща дървесина на корен в качеството си  на оператор по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за 

определяне на задълженията на операторите, който пуска на пазара дървен материал и изделия от 

дървен материал (OB, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 г.), е длъжни да спазва изискванията му, за 

което подписва декларация преди започване на работа в обекта 

 

VI.ИЗИСКВАНИЯ СЪГЛАСНО Регламент (ЕС) 995/2010 на ЕП 



 
1. КУПУВАЧЪТ е длъжен да има сключен писмен договор с работниците, които ще 

участват в горскостопанските дейности. 

2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да спазва изискванията по охрана и безопасност на труда, при 

извършване на горскостопанските дейности по установени в разпоредбите на Правила за здравословни и 

безопасни условия на труд в горските територии. 

3. Работниците, които ще извършват съответната горскостопанска дейност да притежават 

съответните документи доказващи тяхната правоспособност придобита по съответния нормативен ред. 

4. КУПУВАЧЪТ е длъжен да не наема на работа лица на възраст под 15 години. 

5.  КУПУВАЧЪТ е длъжен  да не наема на работа лица на възраст  под 18 години за 

горскостопански мероприятия, ако има опасност това да застраши здравето и безопасността им. 

6.  КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури на посочените работници предпазно оборудване, 

което да включва каски с антифони и шлемове или предпазни очила, светлоотразителни якета/жилетки, 

обувки с обезопасени бомбета, специализирани панталони и средства за първа помощ (полева аптечка на 

работния обект)за работниците, които работят на терена като оператори на верижни моторни триони. За 

останалите работници в обекта да са осигурени необорудвана каска и светлоотразителна жилетка. 

7. КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури задължителни лични предпазни средства и 

защитно облекло на  работниците си, включително: за операторите на моторни триони - каски с 

антифони и шлемове или предпазни очила, светлоотразителни якета/жилетки, обувки с обезопасени 

бомбета, специализирани предпазни панталони и средства за първа помощ /полева аптечка на работния 

обект/. За останалите работници в обекта да са осигурени необорудвана каска и светлоотразителна 

жилетка.  

8. КУПУВАЧЪТ  да води книга за инструктаж на работниците по безопасност и 

противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство.  

9. КУПУВАЧЪТ се задължава да инструктира работниците във връзка с процедурите при 

критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично 

разнообразие и водните течения.  

10. Тракторите и извозната техника да имат валидни регистрационни талони като горска в 

съответствие с Наредба № 2 от 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за 

регистрация и контрол на земеделската и горската техника, издадена от министъра на земеделието и 

храните.  

11. Тракторите, транспортните средства, машините и съоръженията, работещи в горите, 

трябва да бъдат комплектовани с изправни противопожарни средства съгласно приложението към 

Наредба № 8 от 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, издадена от 

министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието и храните 

12. Тракторите за горскостопанските дейности да са оборудвани с оборудвани със здрава 

(обезопасена) кабина, която да отговаря на нормативните изисквания. 

13. КУПУВАЧЪТ се задължава да използва за изпълнение на поръчката техника в добро 

техническо състояние / да няма течове на масло и гориво/, която да е оборудвана със средства за 

абсорбиране на горивосмазочни материали и други химически продукти, с годни пожарогасители и 

заредени аптечки за първа помощ. 

14.  Във верижните моторни триони и хидравликата на горскостопанските машини да се 

използва биологично разградимо масло /като такъв смазочен материал могат да се използват олио или 

подобни естествени растителни/животински масла/.  

15. Местата за зареждане на моторните верижни триони трябва да разполагат със средства за 

абсорбиране на горивосмазочни материали и срещу изливане на резервоари, на пожарообезопасена 

площадка, на разстояние не по-малко от 30 метра от запален огън.  

16. КУПУВАЧЪТ се задължава да постави на входните и изходните места, край пътищата и 

пътеките, влизащи в сечището информационни табели по образец, съгласно чл. 52, ал.5 от Наредбата за 

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

собственост и предупредителни табели съгласно чл. 120, ал.2 от Правила за здравословни и безопасни 

условия на труд в горските територии с надпис с надписи "Внимание, извършва се сеч, влизането на 

хора е забранено!". 

17. Работниците да не работят сами (поединично) при дърводобивните дейности. 

18. Работниците, да се допускат да извършват горскостопански дейности чрез катерене по 

дървета, почистване след порои, сеч на големи дървета, след преминаване на обучение по съответните 

дейности, да са оборудвани с необходимото предпазно облекло и да не работят сами по посочените 

дейности. 

19.  КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури най-рационално разкройване и усвояване на 

дървесината. 

20.  КУПУВАЧЪТ е задължава да не допуска повреди по подраста и оставащите на корен 

дървета. 



21. КУПУВАЧЪТ се задължава да не допуска ерозия и уплътняване на влажни и меки почви, 

повреди на извозните просеки и пътища, като при много влажно време и при предпоставки за такива 

повреди, дърводобивните и извозните работи да се спират временно. 

22. КУПУВАЧЪТ се задължава да не допуска попадане във водните течения на отпадъчни 

материали от подготовката на обекта, строителство на пътища или от дърводобивните дейности (напр. 

остатъци от сечта, клони, дървесина или храсти). 

23. КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва Правила за здравословни и безопасни условия на 

труд в горските територии., като сечта на дърветата се извършва чрез направа на засек и оставяне на 

предпазна ивица. 

24. Да не се подпират и редят фигури с отсечена дървесина върху живи стоящи немаркирани 

дървета. 

За работниците и членовете на техните семейства, които нощуват в гората да се осигуряват 

подходящи места за спане, чиста вода и тоалетни. Когато се налага работници да нощуват в гората за 

периода на извършване на горскостопанските дейности, то КУПУВАЧЪТ осигурява достатъчно питейна 

вода и изгражда сухи тоалетни на местата за бивакуване, след съгласуване с Община Силистра. 
25.  КУПУВАЧЪТ се задължава да опазва околната среда /прилежащите територии и извън 

обекта/ по време на изпълнение на договора, като всички недървесни /битови/ отпадъци да се изнасят 

след работа и да се извозват до контейнерите за смет в населените места или на регламентираните 

сметища. 

26. КУПУВАЧЪТ се задължава да опазва околната среда /прилежащите територии и извън 

обекта/ по време на изпълнение на договора, като всички химически и горивосмазочни отпадъци и 

използваните средства за абсорбирането им да се изнасят на регламентираните сметища, а не в 

контейнерите за смет. 

 

 

VII.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ  

 

 
1. 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. В този случай всяка от страните е длъжна писмено да уведоми 

насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. 

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

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

изпълнил задължението си по  раздел IV, т. 2.1. до 2.3.  

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

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

е изпълнил някое от задълженията си: 

 3.1. да предаде на КУПУВАЧА насажденията, включени в обекта, маркирани за сеч и с 

положени на терена граници, съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.  

 3.2. да предаде на КУПУВАЧА позволителните за сеч и утвърдени технологични планове за 

добив на дървесина за всички писмено заявени от Изпълнителя насаждения, включени в обекта, 

едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по т. 1.  

  3.3.да осигури на КУПУВАЧА първоначален достъп до насажденията и временните складове, 

включени в обекта в срок до 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение 

в обекта.  

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

ПРОДАВАЧА неустойка, в следните случаи и размери: 

 4.1.По раздел V, т. 2.1. от договора - неустойка в размер, равен на  внесената от КУПУВАЧА 

гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което се отнася 

неизпълнението. 

 4.2. По раздел V, т. 2.2. от договора - неустойка в размер, равен на  внесената от КУПУВАЧА 

гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което се отнася 

неизпълнението 

 4.3.По раздел V, т. 2.9.  – неустойка в размер, равен на 10 на сто от стойността на тази дървесина. 

 4.4.По раздел V, т.2.14. от договор – неустойка в размер, равен на 10 на сто от стойността на 

недобитата дървесина.  

 4.5.При неизпълнение на задълженията по раздел V, т. 2.8. – неустойка в размер на стойността за 

възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка.  



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

ПРОДАВАЧЪТ може да задържи внесената от него гаранция за изпълнение 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. 

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

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

7.В случай на увреждане на стоящи немаркирини дървета, размерът на санкцията е 20,00 лева за 

всяко наранено дърво 

8. Когато Купувачът изпадне в неизпълнение по отношение изискванията на глава 

„Сертификация” се прилага следната процедура: 

 8.1. При констатиране на първо нарушение, установено със съставянето на Чек лист за 

съответния подотдел, се уведомява писменно Купувача и се дава тридесет дневен срок за отстраняване 

на неизпълнението, който тече от деня следващ получаването на уведомлението. 

 8.2. При констатиране на повторно нарушение, със съставяне на Чек лист в обекта, се уведомява 

Купувача и се налага еднократна санкция в размер на 200 лв. Сумата следва де се заплати в 10-дневен 

срок по банковата сметка на Община Силистра. В случай, че не бъде заплатена в посочения срок, сумата 

се удържа от гаранцията за изпълнение на договора 

 8.3. При установяване на следващо нарушение се прилагат общите разпоредби за неизпълнение 

по т. 5. 

9.ПРОДАВАЧА задържа гаранцията за изпълнение на договора, като запазва правото си да иска 

плащане на уговорените неустойки и определените обезщетения за вреди посочени в т.8.1. до 8.3.  вкл., 

от настоящия договор 

 
VIІІ. СЪОБЩЕНИЯ 

 

1. Всички съобщения, изменения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще 

се извършат в писмена форма. Адресите  за кореспондениция на страните по договора са посочените 

адреси на седалището и управлението им. 

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

в седем дневен срок да информират ответната страна.  

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1.Договорът 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 или неговите подизпълнители вече не отговарят 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. дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл.18 от 

Наредбата;  

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

КУПУВАЧА гаранция за изпълнение, в случай, че: 

4.1. КУПУВАЧЪТ откаже да 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 авансово внесени 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 раздел IV, т.1.2., и при констатирани в процеса на 

изпълнението му отстраними отклонения от изискванията, включително такива, допуснати от 



подизпълнителя, 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 раздел IV, т. 2.1. и 2.2 от договора; 

7.2. по раздел IV, т. 2.3. в срок по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позволително за 

сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни. 

 

 

 
X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

2.Настоящия договор може да бъде изменян в случаите и по реда посочен в ЗГ и подзаконовите 

нормативни актове, при наличието на взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

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

4. Всички спорове, касаещи изпълнението, неизпълнението, действието, тълкуването или 

приложението на настоящия договор ще се разрешават чрез преговори и взаимни отстъпки между 

Страните. В случай, че съгласие не бъде постигнато в срок до 15 дни, считано от датата на отправяне на 

писмено искане, спорът ще бъде разрешаван разрешават от компетентният съд по местонахождение на 

Община Силистра. 

5.На основание чл. 52, ал. 6 от НУРВИДГТ КУПУВАЧЪТ в качеството си на оператор по смисъла 

Регламент (ЕС) 995/2010 на ЕП и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне задълженията на 

операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал, попълва 

декларация по образец, неразделна част от настоящия договор. 

6.  С настоящото Купувачът изрично и неотменно декларира, че е запознат и се задължава да 

изпълнява и спазва всички изисквания на Регламент (ЕС) 995/2010 на ЕП и на Съвета от 20 октомври 

2010 г. 

 

 

 Неразделна част от настоящият договор са Приложения 1 и 2 

 

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

 

 

 

 

 

ПРОДАВАЧ:…….………..…        КУПУВАЧ: …………..……                                               
Д-р Юлиян Найденов  

Кмет на Община Силистра 

 

 

 

 

Съгласували: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

КЪМ ДОГОВОР №........... 

ЗА  ПРОДАЖБА НА  СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН  

В ОБЕКТ № 1-2022 

 
 

за общата цена на обект № 1-2022 и разпределението й по насаждения и категории 

дървесина в прогнозно количество 

 

Цената общо за прогнозната стойност на сортиментите дървесина в Обект № 1-2022 е  

……………………… лв. ( ………………………………………….. лева ) без ДДС, в т.ч. по 

сортименти дървесина общо за обекта както следва: 

 

 
Землище Отдел, 

подотде
л 

Категори
я 

Асортимен
т 

Дърв. 

вид 

Количество 

м3 

Цена на 
1 м3 без 

ДДС 
лв. 

Стойност без 
ДДС лв 

дървесин
а 

Айдемир 45-л едра трупи ак 4   
  средна технолог. ак 8   
  дребна технолог. ак 1   
  дърва технолог. ак 12   

Общо 44-л 25   
Смилец 47-к едра трупи ак 0   

  средна технолог. ак 10   
  дребна технолог. ак 7   
  дърва технолог. ак 17   

Общо 47-к 34   
Смилец 48-л едра трупи ак 1   

  средна технолог. ак 10   
  дребна технолог. ак 1   
  дърва технолог. ак 12   

Общо 48-л 24   
Ветрен 15-в едра трупи ак 31   

  средна технолог. ак 2   
  дребна технолог. ак 7   
  дърва технолог. ак 109   

Общо 15-в 149   
Бабук 463-г едра трупи ак 2   

  средна технолог. ак 10   
  дребна технолог. ак 4   
  дърва технолог. ак 15   

Общо 463-г 31   
Смилец 465-ж1 едра трупи ак 1   

  средна технолог. ак 14   
  дребна технолог. ак 7   
  дърва технолог. ак 22   

Общо 465-ж1 44   
П.Ламарино
во 

469-г едра трупи ак 9   
  средна технолог. ак 13   
  дребна технолог. ак 2   
  дърва технолог. ак 25   

Общо 469-г 49   

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 1-2022 356 
 

 
 

 



 

 

 

 

ПРОДАВАЧ:…….………..…        КУПУВАЧ: …………..……                                               
Д-р Юлиян Найденов  

Кмет на Община Силистра 

 

 

 

 

 

Съгласували: 

 

 

 

 

                                                                             Приложение № 2: 

 

        СПИСЪК 

               на количествата дървесина за доставка на място, разпределени по кметства, кметски 

наместничества и общински предприятия и структури 

 

    
Населени места Необходими количества /пр. куб. м./ 

1. Айдемир   - 

2. Калипетрово 5 

3. Проф. Иширково 30 

4. Сребърна 30 

5. Бабук 20 

6. Йорданово 20 

7. Брадвари 30 

8. Смилец                 10 

9. Ветрен                  - 

10. Богорово   5 

11. Българка - 

12. Главан  2 

13. Поп Кралево 10 

14. Срацимир - 



15. Сърпово 10 

16. Ценович - 

17. Казимир 15 

18. Полк. Ламбриново 10 

19. ОбП    ОбП “Обреди”         15           

20. Отдел „ОЗСПС” 75 

21. Отдел “Образование” 45 

22. ОП” Дръстър” 20 

23. Хижа с. Ветрен 20 

24. ОПБЖ - 

 
ОБЩО 382 

  

 

 

 

 

 

ПРОДАВАЧ:…….………..…        КУПУВАЧ: …………..……                                               
Д-р Юлиян Найденов  

Кмет на Община Силистра 

 

 

 

Съгласували: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 

Долуподписаният/ата 

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

 ( трите имена ) 

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

от..................................,  

с адрес:....................................................................................................................................................,  

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

на ....................................................................................... (наименование на фирмата) 

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

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

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

 

Във връзка с подписването на Договор № …… / ………………….г. за продажба на стояща 

дървесина на корен от горските територии на собственост на Община Силистра за  Обект № 1-

2022. 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

В качеството си на оператор по смисъла Регламент (ЕС) 995/2010 на ЕП и на Съвета от 

20 октомври 2010 г. за определяне задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен 

материал и изделия от дървен материал, се задължавам да спазвам изискванията му. 

 

 

 

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

 

 

дата: ................. 20.. г.     ДЕКЛАРАТОР: ................................ 

 

 

Забележка: Декларацията се попълва и от управителите и от членовете на 

управителните органи на участника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

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

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 
 

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

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
                                         

ДГС / ДЛС / УОГС / Община __________________________ 

Отдел_________, подотдел_________, Обект № _________ 

 

Извършва се ______________________________________________________________сеч  

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

по позволително за сеч      №______/______г.  

                      
 

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

 

Регистриран лесовъд ____________________________, удостоверение №______/______г.,  

 

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

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

ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕВИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ. 
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   ОБЩИНА СИЛИСТРА 
   

ул. “Симеон Велики” № 33   (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 

 7500 Силистра     E-mail: mayor@Silistra.bg  

  

  
    У С Л О В И Я  

 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА         

ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА НА КОРЕН ДЪРВЕСНА ОТ ГОРСКИ 

ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 

 

                                                 1.ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА 

 

              1.1. Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на 

Община Силистра в обект № 1-2022 с общо прогнозно количество  дървесина 356 м³ и цена, 

както следва:. 

 Таблица №1: 

Землище Отдел, 

подотде
л 

Категори
я 

Асортимен
т 

Дърв. 

вид 

Количество 

м3 

Цена на 
1 м3 без 

ДДС 
лв. 

Стойност без 
ДДС лв 

дървесин
а 

Айдемир 45-л едра трупи ак 4 60 240 
  средна технолог. ак 8 50 400 
  дребна технолог. ак 1 50 50 
  дърва технолог. ак 12 50 600 

Общо 44-л 25  1290 
Смилец 47-к едра трупи ак 0 62 0 

  средна технолог. ак 10 50 500 
  дребна технолог. ак 7 50 350 
  дърва технолог. ак 17 50 850 

Общо 47-к 34  1700 
Смилец 48-л едра трупи ак 1 60 60 

  средна технолог. ак 10 50 500 
  дребна технолог. ак 1 50 50 
  дърва технолог. ак 12 50 600 

Общо 48-л 24  1210 
Ветрен 15-в едра трупи ак 31 60 1860 

  средна технолог. ак 2 50 100 
  дребна технолог. ак 7 50 350 
  дърва технолог. ак 109          50 5450 

Общо 15-в 149  7760 
Бабук 463-г едра трупи ак 2 60 120 

  средна технолог. ак 10 50 500 
  дребна технолог. ак 4 50 200 
  дърва технолог. ак 15 50 750 

Общо 463-г 31  1570 
Смилец 465-ж1 едра трупи ак 1 60 60 

mailto:mayor@Silistra.bg
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  средна технолог. ак 14 50 700 
  дребна технолог. ак 7 50 350 
  дърва технолог. ак 22 50 1100 

Общо 465-ж1 44  2210 
П.Ламарино
во 

469-г едра трупи ак 9 60 540 
  средна технолог. ак 13 50 650 
  дребна технолог. ак 2 50 100 
  дърва технолог. ак 25 50 1250 

Общо 469-г 49  2540 

ОБЩО ЗА ОБЕКТ № 1-2022 356  18280 

Забележка: посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни. При разлики 

между действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в настоящата 

документация, заплащането ще се извършва по предложената от участника единична цена, за 

един пл. м. куб. от предложените единични цени без ДДС за съответните категории отразени в 

Таблица  № 1, което е неразделна част от договора за изпълнение, по действително добитото 

количество отразено в предавателно – приемателния протокол. Крайните цени по асортименти  

по БДС ще се изчисляват на база достигната обща стойност на обекта. 

Със сключване на договора изпълнителят се задължава да добие и извози до временен 

склад цялото реално количество дървесина от обекта, предмет на договора – по-голямо или по - 

малко от прогнозното количество дървесина. Продавача се задължава да заплати реалното 

количество добита и извозена до временен склад дървесина в обекта – по-голямо или по - малко 

от прогнозното количество дървесина при условията на договора 

Участниците в процедурата за Обект № 1- 2022 не могат да подават оферти, в които 

цената на дървесината е по - ниска от посочената в Таблица № 1 

 

             1.2. Задължение на КУПУВАЧА е да продаде на Община Силистра и транспортира в 

срок от 20 (двадесет) работни дни след подписване на договора 382 (триста осемдесет и два) 

пространствени куб.м. дърва за огрев до кметства, кметски наместничества и общински 

предприятия и структури от Община Силистра по списък с количества, който е неразделна 

част от договора, представен в Таблица № 2: 

  

      СПИСЪК 

               на количествата дървесина за доставка на място, разпределени по кметства, кметски 

наместничества и общински предприятия и структури 

  

    Таблица № 2 

 

№ Населени места Необходими количества /пр. куб. м./ 

1. Айдемир   - 

2. Калипетрово 5 

3. Проф. Иширково 30 

4. Сребърна 30 
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5. Бабук 20 

6. Йорданово 20 

7. Брадвари 30 

8. Смилец                 10 

9. Ветрен                  - 

10. Богорово   5 

11. Българка - 

12. Главан  2 

13. Поп Кралево 10 

14. Срацимир - 

15. Сърпово 10 

16. Ценович - 

17. Казимир 15 

18. Полк. Ламбриново 10 

19. ОбП    ОбП “Обреди”         15           

20. Отдел „ОЗСПС” 75 

21. Отдел “Образование” 45 

22. ОП” Дръстър” 20 

23. Хижа с. Ветрен 20 

24. ОПБЖ - 

 
ОБЩО 382 

 

 

 

 

 2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
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  2. Срок за изпълнение: за дейността сеч до 10.12.2022г. и за извоз до 20.12.2022г.,  и 

краен срок за изпълнение на договора - 31.12.2022 г. 

 

 

 3. ДАТА НА КОНКУРСА  

 

3.1. Конкурсът ще се проведе на 21.10.2022 г.  

 

4.НАЧАЛЕН ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА  

 

4.1. Конкурсът ще се проведе от 10.00 часа. 

 

  5. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА  

 

5.1.  Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Силистра 

 

6. ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И МЯСТО НА ЗАКУПУВАНЕТО Й 

 

6.1. Участниците в открития конкурс могат да изтеглят документацията от интернет 

страницата на Община Силистра без заплащане или да я закупят от общината . Цената на 

конкурсните документи при закупуване е 100,00 (сто) лева без ДДС. Комплект от конкурстните 

документи се получава от гише „Общинска собственост” в Общинския център за информация 

и услуги на гражданите в сградата на Община Силистра до 16.00 часа на последния работен 

ден, предхождащ деня на провеждане на конкурса, срещу платежен документ за платени100 

(сто лева) без ДДС в „Банка ДСК” ЕАД по сметка: IBAN № BG50 STSA 9300 8402 6756 00, 

вид плащане:44 70 00 до 16.00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на провеждане 

на конкурса. 

 

 

7. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА 

 

7.1. Участниците могат да направят оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00ч 

за времето от обявяването на конкурса до 16:00 часа на последния работен ден, предхождащ 

деня на провеждане на тръжната сесия включително, в присъствието на служител общината. 
 

8. ГАРАНЦИЯ  ЗА УЧАСТИЕ  И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

         8.1. Гаранцията за участие е под формата на парична сума, в размер на 5 /пет/ %  от 

началната цена на Обект № 1-2022, както следва: 914.00 лв. без ДДС,  внесени по сметка: 

IBAN № BG76 STSA 9300 3300 8011 49 в "Банка ДСК" ЕАД.в срок до 16:00 часа на последния 

работен ден, предхождащ деня на провеждане на тръжната сесия включително.       

         8.2 Гаранция за изпълнение на договора в размер образувана съответно като сума от 10 

/десет/ % от достигнатата стойност за обекта за продажбата на стоящата дървесина на корен. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

8.2.1. Парична сума, внесена по банкова сметка на  Община Силистра: IBAN № BG76 

STSA 9300 3300 8011 49  в "Банка ДСК" ЕАД. 
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8.2.1. .Банкова гаранция, учредена в полза на продавача. В случаите, когато участникът 

представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично 

писмено известие от продавача. 

   8.2.3. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. При сключване на 

договор спечелилият участник да представи в Община Силистра документ за внесената 

гаранция за изпълнение на договора. 

8.3.. Продавачът освобождава гаранциите за участие по реда и условията на чл.31 от 

„Наредбата”, както следва: 

1) 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 кмета за определяне на купувач;  

2) класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за 

продажба;  

3) при прекратяване на процедурата за провеждане на търга, гаранциите на всички 

участници се освобождават в срок от 3 работни дни след влизането в сила на 

заповедта за прекратяване без да дължи лихви за периода, през който средствата 

законно са престояли при продавача. 

4) обжалващият заповедта на продавача за определяне на купувач, в срок 5 работни 

дни от приключване на производството по обжалване. 

5) гаранциите за участие се връщат след изтичане на гореописаните срокове по 

сметките на участниците, от които са били внесени, без да се дължат лихви за 

периода през който законно са престояли по сметките на стопанството. 

8.4.. Гаранциите за участие се задържат от продавача, по реда и условията на чл.32 от 

„Наредбата”, както следва:  

1) участник в търга оттегли заявлението си след изтичането на срока за 

подаването на заявления;  

2)  участникът, определен за купувач, но не изпълни задължението си да 

сключи договор за продажба.  

3) продавачът задържа гаранцията за участие, когато участник в търга  не 

представи документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата в определения срок, а 

именно:  

-  всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова 

обезпеченост, които е декларирал;  

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

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

продавача банкова гаранция за изпълнение на договора; 

            -  свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват 

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

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

икономическо пространство, където участникът е регистриран; 

   8.5.. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение, както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

8.6.. Гаранцията за изпълнение на договора  се освобождава в 10 (десет) дневен срок след 

транспортирането на всички количества продадена дървесина, предмет на договора, от 

съответните временни складове. При отказ на Купувача да заплати добитата дървесина или част 

от нея, гаранцията за изпълнение се задържа от Продавача. 
 

 

 9.  НАЧАЛНА ЦЕНА НА  ОБЕКТА 
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9.1.Стойност без ДДС за обект № 1-2022 е съответно: 18280 /осемнадесет хиляди двеста и 

осемдесет/ лева за продажбата на дървесината.  

 
 

10. УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА И ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

УЧАСТНИК 

10.1. До участие в конкурса се допускат всички заинтересовани, лица които подадат 

оферта,  внесат гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания: 

10.1.1. Участника да  има сключен  договор с лице, вписано в публичния регистър по чл. 

241 ЗГ за съответната дейност когато  участникът е физическо лице, или посочват номера на 

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

съответната дейност - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец 

10.1.2. Участника да не е:  

 - осъждан 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. 

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

 - в производство по ликвидация. 

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

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

общината, с неговите заместници и с ръководителя на структурното звено в Общинска 

администрация Силистра.  

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

 - лишен от право да упражнява търговска дейност 

 - няма парични задължения към държавата и към Община Силистра, установени с влязъл 

в сила акт  на компетентен държавен орган; 

10.1.3. Участниците в конкурса трябва да отговарят на техническите и квалификационни 

изисквания за извършване на ползването на дървесината, а именно: 

- Да имат необходимия минимален брой техника, осигуряваща извършване на ползването 

на дървесина от съответния обект, съгласно изискванията на т. 11.1.7 от настоящите условия и  

да отговарят на изискванията за преносима техника и сертификационните изисквания за 

техниката и работното облекло, а именно техниката трябва да отговаря на изискванията на 

ЗРКЗГТ, ЗдвП, Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии 

стандартите на горската сертификация за преносима техника (БМТ), както следва: 

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

необходимата мощност и снабдени със спирачки; 

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

течности; 

- да използва масло за веригата на растителна основа. 

10.1.4. Кадрови изисквания към участниците:  

10.1.4.1.Участникът да представи декларация, удостоверяваща наличието на 

квалифицирани работници и специалисти, колкото е изискуемия брой техника 

10.1.4..2.Участникът определен за купувач, при сключване на договора е длъжен а 

представи: 

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

служителите и работниците на участника, със съдържание на трудовото правоотношение 

отговарящо за извършване на дейностите сеч и извоз, товарене и транспорт на добитата 

дървесина. Трудовите договори на тези работници, трябва да съответстват на заетите работници 

за съответната техника, като към тях се прилагат заверени копия от следните документи: 
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    10.2. Участниците в конкурса трябва да разполагат с необходимите работници за 

изпълнение на услугата в бройки съответстващи на изискуемия минимален брой техника. 

    10.3. Обстоятелствата по т. 10.1.1 се доказват със заверено от участника копие от 

трудовия договор и удостоверението /лиценза/ на наетия лесовъд при сключване на договора 

със спечелилият участник. 

    10.4. Когато управителят или някой от членовете на управителните органи на участника 

или физическото лице – едноличен търговец притежава удостоверение за извършване на 

съответната дейност, участникът може да участва в конкурса, без да има трудов договор по т. 

10.1.1, като обстоятелството, че управителят или член на управителния орган притежава 

удостоверения за регистрация се доказва със заверено от участника копие на удостоверението.  

    10.5. Обстоятелствата по т. 10.4. се доказват с удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията – Търговски регистър. 

    10.6. Обстоятелствата по т.10.1.3. се доказват с: 

    10.6. 1. При участие в конкурса с Декларация за техническа обезпеченост  – по образец; 

    10.7. Обстоятелствата по т. 10.1.4. се доказват с: 

    10.7. 1. При участие в конкурса с Декларация за кадрова обезпеченост-по образец; 

    10.7.2.При сключване на договор със спечелилият участник, същият представя: 

    10.7.2.1.Документ за декларирани данни по чл.62, ал.4 от КТ издадено по ТД НАП на 

служителите  и работниците на участника, отговарящи за извършване на услугата,  трудовите 

договори на тези работници, в бройки съответстващи на изискуемия минимален брой техника за 

извършване на услугата. 

    10.7.2.2. Свидетелства за придобита правоспособност за работа с БМТ, удостоверяващи 

образованието и професионалната квалификация на тези служители и работници на участника. 

    10.7.2.3. Свидетелства за придобита правоспособност за управление на „специализирана и 

специална самоходна горска техника” удостоверяващи образованието и професионалната 

квалификация на работниците. 

10.8. Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие с 

изключение на декларациите по чл.18, ал.1, т.3 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, които се представят само в оригинал, 

които се представят само в оригинал, плик "Ценово предложение" и плик "Техническо 

предложение". 

10.9. Представената оферта има срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, 

считано от датата на отваряне на офертите на участниците. 

10.10. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК: 

10.10.1.Неизпълнението на някое от изискванията по т.10.1.;10.2.;10.3. и 10.4. е основание 

за недопускане и отстраняване от участие в процедурата. 

10.10.2.Документите посочени  в т.11.1.1 до т.11.1.14 включително, следва да бъдат 

поставени в непрозрачен запечатан плик, върху който са изписани предмета на конкурса, адреса 

за кореспонденция телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника  . Липсата 

на някои от изискваните документи от плика е основание за недопускане и отстраняване  на 

участника в следващите етапи от конкурса. 

10.10.3.Непостъпването на гаранциите за участие по посочената сметка на Община 

Силистра  е основание за отстраняване на участника. 

10.10.4.Липсата на необходимия минимален  брой техника съгласно изискванията на 

т.11.1.7 от настоящите условия  е основание за отстраняване на участника от процедурата. 

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

при поискване да ги представи на комисията.  
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10.10.6. В деня на провеждане на процедурата, на база представените документи, 

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

участника  информация, като в случай на констатации, че съответният участник е подал непълна 

или невярна информация, същият се отстранява от участие в процедурата и документите се 

изпращат на съответната прокуратура. Установяването на горепосочените обстоятелства са и 

основание за несключване на договор. 

 

11. РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 

11.1. Участниците се регистрират за участие в конкурса на гише „Общинска собственост” 

в Общинския център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Силистра, 

като по този начин се регистрират за участие в конкурса - до 16:00 часа на последния работен 

ден, предхождащ деня на провеждане на тръжната сесия  с подаването на:  

11.1.1. Заявление за участие по образец, в което се посочва обекта, за който се участва, 

име на участника, ЕИК или ЕГН, номер на  удостоверение за регистрация на участника в 

публичния регистър по 241 ЗГ за дейността „добив на дървесина”, срок за валидност на 

офертата. С подаване на заявлението участникът се съгласява с условията за провеждане на 

конкурса 

11.1.2.. Офертата  и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписана от 

участника  

11.1.3. Декларация за ползване на подизпълнител- по образец; 

11.1.4. Приложени образци на декларации в оригинал по образеца към документацията. 

Декларация за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане 

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

дървесина и недървесни продукти  

11.1.5. Плик "Ценово предложение", съдържащ ценово предложение –по образец ” 

11.1.6. Плик "Техническо предложение", съдържащ техническо предложение –по образец 

със срок за изпълнение на дейността  

11.1.7. Декларация за техническа обезпеченост – по образец, че разполага с необходимата 

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

съгласно действащото законодателство, и технически изправна, както следва : 

11.1.7.1.Три броя БМТ или един брой специализирана техника за поваляне и разкройване 

на дървесни стъбла, 

 11.1.7.2. Специализиран кран за товарене на дървесина - 2 бр.; 

 товарни автомобили - 2 бр. 

11.1.7.3. Товарни автомобили - 2 бр.. 

11.1.8. Декларация за кадрова обезпеченост - по образец; 

11.1.9. Декларация за обстоятелствата по чл.47, ал.6 от Наредбата –по образец; 

11.1.10. Декларация (по образец), доказваща обезпечеността на участника  с комплекти от 

защитно-работно оборудване (облекло), по вид, качество и състав, съгласно т. 11.1.7 от 

настоящите условия; 

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

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

на горската сертификация; 

11.1.12.Декларация за оглед на обекта (по образец); 

11.1.13.Административни сведения; 

11.1.14. Нотариално заверено пълномощно, при участие чрез свой представител - 

представя се на комисията. 
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 12. ДЕПОЗИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ 

 

12.1.Документите изброени в точки от 11.1.1. до 11.1.14. включително, се поставят в 

запечатан непрозрачен плик, върху който са изписани: предмета на конкурса, адреса за 

кореспонденция телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника. 

12.2 В плика по т. 1 се поставят документите, от  т. 11.1.1 до 11.1.14 от настоящите 

условия, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Ценово предложение", 

съдържащ ценово предложение съгласно т.11.1. 5, наименованието на участника и обекта, за 

който той подава оферта. Пликът " Ценово предложение" съдържа попълнено и подписано 

ценовото предложение на участника. Плик "Техническо предложение", съдържа техническо 

предложение за изпълнение на дейността на участника, което се поставя в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Техническо предложение“ наименованието на участника и обекта, 

за който той подава оферта. 

12.3. Офертите оформени съгласно изискванията на настоящите условия се депозират 

лично или чрез представител в гише „Общинска собственост” в Общинския център за 

информация и услуги на гражданите в сградата на Община Силистра до 16.00 часа на на 

последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на конкурса, срещу платежен 

документ за платени 100 (сто лева) без ДДС в „Банка ДСК” ЕАД по сметка: IBAN № BG50 

STSA 9300 8402 6756 00, вид плащане:44 70 00 до 16.00 часа на последния работен ден, 

предхождащ деня на провеждане на конкурса. Предложения, изпратени по пощата, не се 

приемат. 

12.4.Депозираните оферти се завеждат с входящ номер и час на постъпване. На 

депозиращия офертата при приемане на предложението се дава документ, върху който са 

отбелязани датата и часа на подаване на предложението. Заявленията се разглеждат от 

комисията по реда на тяхното постъпване. 

12.5. Оферти изпратени по пощата и такива, представени в пликове с нарушена цялост, 

незапечатани или прозрачни, няма да бъдат приемани и разглеждани. 

  

              13.ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА  

 

13.1. Провеждането на конкурса в т.ч.: разглеждане, оценяване и класиране на офертите се 

извършва от назначена с писмена заповед комисия /състои се от нечетен брой членове – най – 

малко трима, от които един, притежаващ необходимата професионална квалификация – висше 

лесовъдско образование, а при липса на такъв – със средно лесовъдско образование, един 

правоспособен юрист и един икономист/. Възложителят определя срок за приключване работата 

на комисията. Този срок не може да бъде по–дълъг от три работни дни. Когато по обективни 

причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен 

от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член. Решенията на 

комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е 

против взетото решение, той подписва Протокола с особено мнение и писмено излага мотивите 

си. 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 за обстоятелствата, 

изложени в предложението (офертата) на участника ; 

13.2. След изтичане на срока за подаване на оферти за участие на участниците, 

упълномощеното длъжностно лице, приело документите, представя извлечение от регистъра, 

ведно с подадените оферти на председателя на комисията;  

13.3. Комисията започва работа в определените със заповедта за откриване на конкурса 

ден и час.  
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13.4. След запознаването със списъка на офертите членовете на комисията подписват 

декларация по реда на чл.21, ал.6 от Наредбата. Председателят открива конкурса. 

13.5. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра на 

подадените оферти.  

13.6. Офертите се разглеждат и проверяват за съответствие с изискванията, заложени в 

заповедта за откриване на конкурса, настоящата документация и Наредбата.  

13.7. За попълнените и декларирани данни в офертите, комисията може да извършва 

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

13.8. След разглеждане и проверка за наличие на всички изискуеми документи, 

представени в офертите, комисията взема решение за допускане до по нататъшно участие на 

участниците в конкурса.  

13.9. Не се отваря пликът с надпис „Ценово предложение”  на участник, който е отстранен 

от по–нататъшно участие в конкурса. 

13.10. Комисията взема решение за недопускане или отстраняване на участник в конкурса 

във всички случаи на чл.22, ал. 4 от Наредбата, когато участник:  

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

2) когото се установи невярно деклариране на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от 

Наредбата;  

3) който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя;  

13.11. Причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в протокола по 

ал. 18. от Наредбата 

 13.12. След разглеждането и проверката за допустимост на подадените оферти, комисията 

отваря пликовете с надпис „Техническо предложение“  и „Ценово предложение”  на 

допуснатите участници.  

13.13. Пликовете с надпис „Ценово предложение”  на отстранените от участие участници 

не се отварят.  

13.14. В открития конкурс комисията отваря пликове „Техническо предложение“ и 

"Ценово предложение" на всички допуснати участници и съобщава всички направени 

предложения. Ценови предложения, подадени в плик "Ценово предложение", които са по-ниски 

от предварително обявената от възложителя начална цена, не участват в класирането. 

13.15. Участниците, направили ценови предложения с 20 или повече на сто по-

благоприятни от средната стойност на направените предложения от всички участници, 

представят на комисията в срок два работни дни от получаването на искането за това подробна 

писмена обосновка за образуването й.  

13.16. Комисията може да приеме писмената обосновка, когато са посочени обективни 

обстоятелства, свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на дейността; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на дейността. 

13.17. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 

прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията го отстранява. 

13.18. Председателя на комисията, обявява гласно класирания на първо и второ място 

участник и обявява участника, определен за купувач на дейностите в обекта. Комисията класира 

участниците в закрито заседание като определя класацията на офертите за позицията. На първо 

място се класира офертата на участника, получил най-висока оценка по утвърдената методика 

1) Когато за участие в конкурса е подадена оферта от един участник, комисията я 

разглежда и в случай, че участника отговаря на условията за допускане и предложението му е 
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изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, той се обявява за купувач. Съгласно 

чл.22, ал.17 от Наредбата. 

2) Когато за обекта са подадени две или повече ценови предложения, които са с 

еднаква стойност, Комисията определя класирания на първо и второ място участник в открития 

конкурс за конкретния обект съобразно времето на подаване на офертата, когато:  

- двама или повече участници са с еднакви резултати  

3)        Комисията класира участниците в закрито заседание като определя класацията на  

участниците 

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

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

уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства.   

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

участниците, който се предава на възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация, 

събрана в хода на провеждането на открития конкурс. Заседанията на комисията до изготвянето 

на протокола са публични. 

13.21. В 3-дневен срок от представяне на протокола, органът открил конкурса, го 

утвърждава и издава писмена Заповед за обявяване на класирането и определяне на купувач или  

прекратяване на процедура. 

13.22. Когато процедурата включва няколко обекта, за всеки от тях се издава отделна 

заповед. 

13.23. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК.  

13.24. Съобщаването на заповедта на заинтересованите лица –участници в 

процедурата ще се извърши чрез публикуване в официалната интернет страница на Община 

Силистра.  

13.25. Заповедта за определяне на купувач може да се обжалва по реда на АПК в 14-

дневен срок от публикуването й. Сроковете за обжалване започват да текат от деня следващ 

датата на публикуване на заповедта в официалната интернет страница на Община Силистра. 

 

                    14. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

 

           14.1.Офертите на участниците се класират според критерия „икономически най-изгодна 

оферта“.  

14.2.Комисията оценява предложенията за предложена най-висока цена за продажба 

на дървесина на корен, общо за обекта в лева без вкл. ДДС, като същата не може да бъде по-

ниска от посочената в т.1.1. от раздел 1 от настоящите условия начална прогнозна цена за 

продажба на дървесината,  

Разпределението на предлаганата цена за продажба дървесината на корен от конкретният 

обект, спрямо единичната цена за конкретен сортимент, който ще се реализира, се извършва на 

база процентното съотношение между офертираната от участника цена и определената от 

Община Силистра начална прогнозна цена за дървесината. 

14.3. Ценово предложение -Предложена цена се представят единствено и само по 

образеца, предложен в документацията. Други варианти на Ценово предложение, различни от 

образеца, не се допускат и при прилагането им същите няма да бъдат разглеждани и класирани.  

14.4. Участниците, направили ценови предложения по т. 14.2. с 20 или повече на сто по-

благоприятни от средната стойност на направените предложения от всички участници, 

представят на комисията в срок два работни дни от получаването на искането за това подробна 

писмена обосновка за образуването.  



 1

2 

Комисията може да приеме писмена обосновка и да не предложи за отстраняване 

офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на дейността; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на дейността. 

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 

посочените обстоятелства не са обективни, комисията го отстранява. 

14.5.Оценка и класация на офертите: Предложенията на участниците ще се 

оценяват и класират по критерий „Най висока цена” 

   14.6.Конкурсът се печели от участникът с подадена в офертата му най висока цена. 

  14.7. Процедурата завършва със заповед на продавача за обявяване на класирането и 

определяне на купувач или за прекратяване на процедурата. 

 

 

 

15. РАЗНОСКИ ПО КОНКУРСА 

 

15.1. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на заявлението и представянето 

му на Община Силистра, независимо от изхода на конкурса. 

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

 

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

16.1. Продавача прекратява конкурса с мотивирана заповед, когато: 

1) не е подадена нито една оферта;  

2) подадените от участниците  оферти не отговарят на изискванията и условията на 

възложителя; 

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

4) отпадне необходимостта от провеждане на конкурса в резултат на съществена промяна 

в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 

дейностите по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

5) са установени нарушения при откриването и провеждането, които не могат да бъдат 

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

6) определеният за спечелил конкурса не представи някои от документите по 

декларираните обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата с изключение на тези по буква 

"г"; 

7) определеният за спечелил конкурса не представи гаранция за изпълнение по договора; 

16.2. Заповедта за прекратяване подлежи на обжалване по реда на АПК.  

 

17. СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА СЪС СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК 

 

17.1. Органът, открил процедурата за провеждане на конкурс, в съответствие с условията 

по чл. 9г от Наредбата сключва писмен договор за съответния обект с определения в заповедта 

купувач съгласно чл. 35, ал.1 от Наредбата.  

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

проведения конкурс, въз основа на които е определен за купувач.  
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17.3. Договорът се сключва в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за 

определяне на купувач или от съобщаването на заповедта за определяне на купувач, когато е 

допуснато предварително изпълнение.  

  17.4. В 3-дневен срок от изтичането на срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата комисия, 

определена от продавача, проверява редовността и съответствието на представените документи 

по чл.35, ал. 5 от Наредбата, за което се изготвя протокол. Протоколът се утвърждава от 

продавача в 3-дневен срок и се публикува на интернет страницата на Община Силистра. 

 17.5.При неявяване или  отказ на участника, определен за купувач да сключи договор в 

определения по-горе срок и не представяне на документацията по чл.35, ал.5от Наредбата, или 

недоказване с тях на декларациите по чл.35, ал.4 от същата, органът, открил конкурса, предлага 

сключване на договор на участника, класиран на второ място. Договор не се сключва с 

участник, определен за купувач, който в пет дневен срок от влизане в сила на заповедта за 

обявяване на класирането и определяне на купувач или от издаването й, когато е включено 

разпореждане за предварително изпълнение не представи документи доказващи обстоятелствата 

по чл. 35, ал.5, т.1 и т.2 от Наредбата:  

1.) Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова 

обезпеченост, които е декларирал 

2.) Номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума, в случаите когато 

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

възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора 

3.) Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват 

съответния участник, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на 

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

пространство, където участника е регистриран; /валидно 6 месеца от датата на издаване/ 

17.6. 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 

17.7. За неизпълнение на задълженията по договора неизправната страна заплаща 

неустойка. 

17.8. Договор не се сключва с участник, определен за купувач, който има парични 

задължения към  държавата или Община Силистра, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган  

 

18. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА 

 

18.1. Цената се заплаща съгласно предвидените в проекто-договора условия. 

 

19.ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

    19.1. Конкурсът се провежда съгласно Закона за горите и Наредбата за условията и реда 

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

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

    19.2. Спечелилият процедурата е длъжен да осъществява добиването на маркираната за 

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

горите и други действащи подзаконови нормативни актове. 

    19.3. Прокарването на технологични пътища за извоз на дървесина от сечищата до 

временните складове се извършва от купувача по одобрения технологичен план и е за негова 

сметка. 

    19.4. Сечта в нискостъблени насаждения , се извежда във време извън вегетационния 

период.   
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    19.5. При възникване на проблеми във връзка с прилагането на Закона за възстановяване 

на собствеността върху земи и гори от горския фонд, явяващи се обективна невъзможност за 

започване на сечта , на спечелилият процедурата се възстановяват гаранцията за изпълнение на 

договора и направените вноски за съответното насаждение. В случай, че сечта е започнала и се 

наложи принудително спиране по горните причини, се сключва допълнително споразумение.  

    19.6. За допуснати от купувача нарушения, същият се санкционира съгласно 

Административно наказателните разпоредби на Закона за горите и други нормативни актове. 

 

20. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЧТА И ИЗВОЗА НА МАРКИРАНА 

ДЪРВЕСИНА 

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

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

сеч и протокола се изготвят в присъствието на лицето, наето от търговеца – купувач, вписано в 

регистъра по чл. 235 от ЗГ. 

  20.2. Във връзка с изпълнение на принципите и критериите на горската сертификация, 

Община Силистра, регламентира допълнителни изисквания/задължения към купувача, които са  

включени в приложения към конкурсната документация  проект на договор. Същите ще бъдат 

включени и в конкретния договор за обекта. 

 



 

 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

 

 

 

 

До Председателя на комисията за провеждане на процедура 

ОТКРИТ КОНКУРС 

за продажба на стояща дървесина на корен. 

Дата.........                         С  ..... уважение:.............. 
гр./с. ..............                           (подпис и печат) 

От ................................................................................................. ЕГН .............................. .. 

В качеството си на ............................................................... на ........................................................  

вписано в Търговския регистър към АВ - гр.,с. ...................... 

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

управление,................................ ...................................................................представлявано от

 .................................................... ................................................., 
 качеството на /управител, изп. директор/.................... ......................................................  

Госпожо/Господин Председател, 

Заявявам, че желая да участвам в процедура - ОТКРИТ КОНКУРС за продажба на 

стояща дървесина на корен в общински горски територии, собственост на Община Силистра, 

в обект № 1-2022. 
Запознат съм с условията за провеждане на процедурата, за която желая да 

участвам. 
При извършване на дърводобива и транспорта на дървесина в обект № 1-2022 ще 

ползвам / няма да ползвам подизпълнители. 



Образец 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 
 

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

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

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

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

ЕИК/БУЛСТАТ……..………………; 

 

                                                        ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

В качеството си на управител на ………………………………..……………………… 
(изписва се името и правно-организационната форма на кандидата) 

  

съм направил/а оглед на обект №..1-2022 от горски територии, собственост на Община 

Силистра    

 

 
 

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

на неверни данни в настоящата декларация . 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 
За обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „г” и „д” от Наредбата за условията 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти 

 

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

 (трите имена) 

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

ЕИК……………………………………., със седалище и адрес на управление 

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

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната 

разпоредба на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ с кмета  на Община Силистра, с неговите 

заместници и с ръководителя на структурното звено в Общинска администрация 

Силистра . 

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

 

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

вписване на неверни данни в настоящата декларация . 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

За обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а” и „е” от Наредбата за условията 

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

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти 

 

 

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

 (трите имена) 

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

ЕИК……………………………………., със седалище и адрес на управление 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ : 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 

260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс : 

1.1. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

1.2. престъпление против стопанството и против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи по чл. 219 – 260 от Наказателния кодекс; 

1.3. за подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс ; 

1.4. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от Наказателния 

кодекс; 

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

 

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

на неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

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

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



Образец 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

За обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „б”, „в” и „ж” от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

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

горски продукти 

 

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

(трите имена) 

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

....................................................,ЕИК……………………………………………/със 

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

ДЕКЛАРИРАМ : 

 

 

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

1. Не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

2. Не е в производство по ликвидация; 

3. Няма парични задължения към държавата и към Община Силистра, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

 

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

вписване на неверни данни в настоящата декларация . 

 

 

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

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

Образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „з” и „и” от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

 
 

 

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

 (трите имена) 

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

ЕИК……………………………………., със седалище и адрес на управление 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ,че: 

 
1. съм внесъл гаранция за участие в конкурса; 
2. заедно с посочените от мен подизпълнители отговарям на техническите и 

квалификационните изисквания за извършване на дейността; 

 

 

 

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

вписване на неверни данни в настоящата декларация . 

 

 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

 
 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 От ................................................................................, ЕГН ........................................, 

управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на 

"......................................................................" ООД (АД), с ЕИК..................................... 

 

 

                                                        ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

 

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

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

При изпълнението на възложената дейност за добив на прогнозни количества 

дървесина, заявявам, че за осъществяване на дейността:  

 Няма да използва подизпълнители 

 Ще използва следните подизпълнители: 

1.………………………………….……………………с ЕИК.................................. ,номер 

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

………………………………… 

2.………………………………….……………………с ЕИК.................................. ,номер 

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

………………………………… 

(Вярното се подчертава!) 

 

Прилагам документи на посоченият от мен подизпълнител 

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

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

 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
доказваща техническата обезпеченост на участника, че разполага с необходимата 

техника за изпълнение на дейността 
 

 

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

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

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

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

ЕИК/БУЛСТАТ……..………………; 

 

ДЕКЛАРИРАМ , ЧЕ : 

Представляваното от мен дружество или в качеството ми на едноличен търговец 

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

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

технически изправна, както следва : 

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

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

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

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

 

Декларираното по-горе техническо оборудване към момента е изцяло 

собственост на представляваното от мен дружество или  изцяло моя собственост в 

качеството ми на едноличен търговец  и по отношение на правото на собственост върху 

посоченото оборудване няма претенции от трети лица или други претенции, които биха 

осуетили или затруднили изпълнението на дейностите, и/или към момента използвам 

техническо оборудване, изцяло/частично собственост на 

…………………………………..……………, въз основа на надлежен писмен документ, 

като срока за ползване не е по-кратък от срока за изпълнение на настоящата процедура 

и към момента  по отношение на правото на собственост върху техническото 

оборудване няма претенции от трети лица или други претенции, които биха осуетили 

или затруднили изпълнението на настоящата процедура. 

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

вписване на неверни данни в настоящата декларация . 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образец 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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

 

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

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

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

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

ЕИК/БУЛСТАТ……..………………; 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 

Че представляваният от мен участник……..........................................……” 

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

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

от конкурсните условия, утвърдени със Заповед №…../……………….. г. от кмета на 

Община Силистра 

. 

С настоящата декларация заявявам, че при изпълнение на дейностите в държавни 

горски територии, представляваният от мен участник ще използва притежаваната 

специализирана техника и защитно-работно облекло по начин и при условия, които 

осигуряват спазването на нормативните изисквания за безопасни условия на труд и 

опазване на околната среда. 

 

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

попълване на декларация с невярно съдържание. 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 



 

 

 

Образец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за спазване на изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда, 

съгласно нормативните изисквания и стандартите на горската сертификация 

 

 

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

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

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

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

ЕИК/БУЛСТАТ……..………………; 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Съм запознат и се задължавам да изпълнявам и спазвам всички изисквания на 

горската сертификация. 

2.Съм запознат със задължението си да изпълнявам и спазвам изискванията на 

горската сертификация при изпълнението на дейностите в Обект № 1-2022 на Община 

Силистра 

. 

 

        

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

вписване на неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за кадрова обезпеченост 

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

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

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

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

ЕИК/БУЛСТАТ……..………………; 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

 

Представляваното от мен дружество 

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

технически лица, назначени на трудов договор за изпълнение възлагането на 

дейностите, съгласно Заповед №…../……………….. г. от Кмет на Община Силистра 

, както следва: 

1. Технически лица, правоспособни за работа със специализирана техника за 

поваляне и разкройване, или с Бензиномоторен трион (БМТ): 

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

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

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

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

И 

2.Технически лица, правоспособни за работа с пригодена или специализирана 

техника за извоз на дървесина до временен склад: 

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

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

 

Или 

3. Технически лица, правоспособни за работа със специализирана техника за 

добив на дървесина(сеч и извоз): 

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

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

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

попълване на деларация с невярно съдържание. 

 

 

 

 

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

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

 

 

 



Образец 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

/поставя се в плик „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”,/ 
 

 

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

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

/ Име  на оферента /предложителя/ ТД/ЕТ , ЕИК / Булстат , адрес на управление / 

1.Предлагам следната цена за продажбата на стояща дървесина на корен от горски 

територии, собственост на Община Силистра в Обект № 1-2022,  

 

 

Вид дейност 

Прогнозно 

количество, 

пл.куб.м. 

Предлагана 

цена, лв без 

ДДС 

Предлагана цена словом 

ОБЩО ЗА 

ПРОДАЖБАТА НА 

ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 
   

 

Забележка: Разпределението на предлаганата цена за продажба дървесината на корен, както 

и за комплекса от дейности от конкретната позиция, спрямо единичната цена за конкретен 

сортимент, който ще се реализира, се извършва на база процентното съотношение между 

офертираната от кандидата обща цена и определената от ДЛС начална прогнозна цена за 

дървесината или дейността. 

2. Начин на плащане - съгласно посочения в проекто-договора 

3. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват . 

 

 

 

 

 

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

                                                                                          / подпис и печат /         

 



Образец 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

/поставя се в плик „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ”,/ 

 

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

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

/ Име  на оферента /предложителя/ ТД/ЕТ , ЕИК / Булстат , адрес на управление / 

 

за участие в конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от горски 

територии, собственост на Община Силистра  в Обект №. 1-2022,  

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

1.Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на дейностите по 

обявен от Община Силистра конкурс с горепосочения предмет. Предлагаме да 

изпълним технологичните планове на отделите в обекта със следната техника:  

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

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

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

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

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

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

 

2.  Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок дейностите по 

добив и транспорт на добита дървесина в пълно съответствие с горепосоченото 

предложение.  

 

 

 

 Гр. ......................, ............20...... г.                      С УВАЖЕНИЕ: ....................... 
                                 Подпис и печат 



ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                             

 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Официално наименование на търговеца 

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

2. Седалище и адрес на управление : 

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

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

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

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

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

телефон..............................................., факс ................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                                                                                                                                     

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

                                                                                         / подпис и печат / 

 
 

     
 
 

 
 


