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Директор ТП „ДГС Плачковци

ДОКУМЕНТАЦИЯ
За участие в електронен търг с наддаване,
по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за горите, чл.
49, ал.1, т.3 и чл.74, ал.1, ал. 2 т.1, от Наредба за условията и реда за
възлагане на дейности в горски територии –държавна и общинска собственост
и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за покупкопродажба на стояща на корен дървесина от горски територии държавна
собственост на територията
на ДГС Плачковци ТП на СЦДП-ДП-Габрово,
.
в Обект с № 2226ЕТ,
отдели/подотдели – 117“ж1“,182 „н“
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ ДП
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПЛАЧКОВЦИ“
гр. Плачковци 5360, ул. „Балкан“ №17, Булстат 2016168050136,
инд.№ По ДДС BG2016168050136, тел. 06770/20-40 email :plachkovtsi@scdp.bg
ЗАПОВЕД
№64/03.08.2022 г.
На основание чл. 112, ал. 1, т. 1, чл. 114, ал.1, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за
горите и във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 3, чл. 74, ал. 1, ал. 2, т. 1 от Наредбата за възлагане на
изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесни и недървесни продукти
НАРЕЖДАМ:

Дребна
2226ЕТ

117 ж1

технологична д-на
Дърва

ОЗМ
дърва за огрев

2226ЕТ

общо за отдел - 117 ж1
трупи за бичене от 30 см.
Едра
трупи за бичене от 18 до 29 см.
тънки трупи 15-17см
182 н
Средна
обли греди
технологична д-на
технологична д-на
Дърва
ОЗМ

бб
бб
бб
бб
бб
бб
бб
гбр
здб
бб
здб
бб
гбр
здб
чб
чб
чб
чб
чб
чб
чб

Стойност лв.
без ДДС

Средна

трупи за бичене от 30 см.
трупи за бичене от 18 до 29 см.
тънки трупи 15-17см
обли греди
технологична д-на
технологична д-на

Цена за 1 м3
без ДДС

Едра

Размер на сортиментите

Количест-во
/м3/

№ на
обекта

Място на
извършване
на
Категория
дейностите дървесина
-отдел,
подотдел

Дървесен вид

1. Да се проведе електронен търг за покупко-продажба на стояща на корен дървесина
от горски териториии държавна собственост в ТП „ДГС Плачковци“, по категории и
сортименти и начални цени без ДДС, както следва:

1
10
6
11
13
2
3
20
3
1
2
3
25
3
103
64
119
14
11
4
10
5

120
115

120
1150
570
1045
650
100
150
1120
168
55
120
135
1400
168
6951
7680
13685
1330
1045
200
500
275

95
95
50
50
50
56
56
55
60
45
56
56
120
115
95
95
50
50
55

дърва за огрев

чб

общо за отдел - 182 н
ОБЩО ЗА ОБЕКТ -2226ET

10
237
340

45

450
25165
32116

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 достигнатите единични цени по
категории и сортименти. Стойността за направа на тракторен път в размер 3,00 /три/ лева /
линеен метър и ремонт на съществуващ път в размер 1,00 /един/ лева / линеен метър са
пропорционално разпределени в единичните цени на асортиментите.

2.

Вид на търга- електронен търг с наддаване, номер 2226ЕТ

3. Он-лайн платфoрмата (интернер адреса), на която ще се извърши търгът https:/commodity-auction.scdp.bg. Достъпът до системата се осъществява съгласно
разпоредбите на Тръжните регламенти за провеждане на електронни продцедури за
дейности в горски територии при Северноцентрално държавно предприятие ДПГаброво.
4. Определям гаранция за участие в размер на 5 (пет) % от началната стойност на
обекта, същата е под формата на парична сума, която се внася по банкова сметка на: ТП
ДГС
Плачковци
БАНКА: АССЕТ
БАНК IBAN:BG42IABG74981000283300
BIC:IABGBGSF в срок до 15.00 часа на последният работен ден преди процедурата и е в
размер на, както следва:
Обект №
Гаранция за участие / лв.
2226ЕТ
1605,80
5. Определям стъпка за наддаване в размер на 2 (два) % от началната стойност на
обектите, както следва:
Обект №
Стъпка за наддаване / лв.
2226ЕТ
642,32
6. Определям гаранции за изпълнение в размер на 10 (десет) % от стойността на
достигнатата цена за обекта, внесена по сметка на ТП „ДГС Плачковци“ - БАНКА: АССЕТ
БАНК IBAN:BG42IABG74981000283300 BIC:IABGBGSF или банкова гаранция. В
представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само
след писмено известие на Продавача. Когато определения за Купувач е избрал гаранцията
за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие
служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за
изпълнение.
7. Плащането се извършва по банкова сметка на ТП ДГС Плачковци 7.1.
При сключването на договора купувача заплаща авансово не по - малко от 20
% (двадесет процента) от посочената обща цена по банкова сметка на ТП „ДГС Плачковци“
- BIC: FINVBGSF, IBAN: BG28FINV91501016282881, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА
БАНКА. Авансовата вноска следва да е постъпила по банковата сметка на Продавача,
при подписване на договора с определения купувач.
7.2.
След изчерпване на първоначално внесената авансова вноска, купувачът
прави нови вноски на база протоколите за кубиране на дървесина на временен склад за
съответните подотдели. Съгласно предавателно- приемателен протокол за преминаване на

собствеността върху добитата дървесина след заплащането й, продавачът в три дневен срок
издава конкретна фактура.
7.3.
Крайният срок за плащане на последната вноска е крайния срок на договора.
8. Срок за изпълнение на договора е до 30.12.2022 г. съгласно утвърден график и срок
на доставка определен в договора.
Обект №

Подотдели
I

2226ЕТ

117 „ж1“, 182 „н“

ТРИМЕСЕЧИЕ
II
III
60 % от
общото
количество
дървесина
за обекта

Общо
IV
40 % от
общото
количество
дървесина
за обекта

100 %

9. Търгът се печели от участник, който потвърди първи най-високата цена.
Резултатите от проведения търг да се обявят на мястото за обяви в ТП „ДГС Плачковци“ и
на интернет страницата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – гр. Габрово.
10. Тръжните документи могат да се изтеглят безплатно от интернет страницата на
«Северноцентално държавно предприятие» ДП – https://scdp.bg/elektronni-targove или да се
закупят от касата на ТП „ДГС ПЛАЧКОВЦИ“ на адрес: гр.Плачковци, ул. “Балкан” №17,
всеки работен ден от 8.00 часа до 15.30 часа на последния работен ден, предхождащ деня на
провеждане на тръжната сесия. Цената на документацията е 10,00/десет/ лева без ДДС.
11. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден от публикуването на
заповедта на интернет страницата на СЦДП ДП - Габрово до 14.00 часа., на последния
работен ден, предхождащ деня на провеждане на тръжната сесия, в присъствието на
служител на ДГС, след направена предварителна заявка в ТП ''ДГС Плачковци''.
12. За участие в търга кандидатите се регистрират всеки ден до края на деня
предхождащ търга, използвайки системата за онлайн търгове на СЦДП-ДП- Габрово.
13. Изисквания към кандидатите- До участие в търга се допускат търговци по
смисъла на търговския закон внесли гаранция за участие и отговарящи на следните
изисквания:
13.1.
Кандидата :
а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по
чл. 194- 217, 219-260, 301-307, 321 и 321 а от Наказателния кодекс;
б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство на несъстоятелност;
в) не е в производство на ликвидация;
г) не е свързано лице по смисъла на §1 т. 1 от допълнителната разпоредба на
ЗПУКИ с директора на ДП и съответното ТП „ДГС Плачковци”;
д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към СЦДП ДП- гр. Габрово,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
з) е регистриран в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите за
съответната дейност;
и) има минималния брой собствена или закупена на лизинг и/или наета техника,
осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния обект, както и
собствени работници съответстващи на представената техника, съгласно изискванията
посочени в „Други тръжни условия” от документацията;
к) представи всички изискуеми документи съгласно документацията.

Забележка: Изискванията на т. 13.1, букви: а), г), е), се отнасят за управителите
или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или
законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където
участникът е регистриран.
Изискванията по т. 13.1, букви: а), е), се прилагат както следва:
- при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не
е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;
- при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
- при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за
всеки от тях;
- при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя;
- при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на
управителния съвет;
- при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено
управлението;
- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които
представляват участника;
- в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице
има повече от един прокурист, декларацията се подава само за прокуриста, в чиято
представителна власт е включена територията на Република България.
Когато участникът в търга е чуждестранно юридическо лице, изискуемите
документи, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
До участие в електронния търг се допускат физически лица, юридически лица или
еднолични търговци, които са регистрирани на електронната платформа на съответния
продавач и отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 3, букви "а" - "з" от Наредбата
/изискванията по т.13.1 от заповедта/, за което се подава декларация по електронен път
като сканиран документ или подписана по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис.
13.2
Допускам наемането на подизпълнители от спечелелия процедурата
участник. Подизпълнителят е длъжен да отговаря на същите изисквания, каквито са
посочени за допускане на кандидатите до участие в търга. Когато кандидатът в
процедурата предвижда участие на подизпълнители, това се вписва в офертата. В този
случай към офертата се прилагат и документите по чл. 58, ал.1, т.3 и 4 от НУРВИДГТ за
всеки посочен подизпълнител.
14. Търгът ще се проведе на 22.08.2022 г., чрез интернет системата за електронни
търгове от 10.30 часа.
14.1 Откриване на повторен електронен търг с наддаване при възникваане на
технически проблем от страна на продавача по време на провеждане на лектлонния търг:
23.08.2022 г. 10,30 часа.
15. Протоколът от комисията от проведения електронен търг да ми се представи за
утвърждаване.
16. Утвърждавам тръжните документи, които съдържат:
16.1.
Копие от настоящата заповед;
16.2.
Проекто-договор;
16.3.
Декларации по образец;
16.4.
Условия за участие в търга, включващи изисквания, на които трябва да
отговарят кандидатите; документи които следва да бъдат предоставени от кандидатите при

участие в търга и основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в
търга;
16.5.
Обект и обем на дървесината предмет на търга и срокове за изпълнение;
16.6.
Начална цена на всяка категория дървесина от насажденията включени в
обекта;
16.7.
Заявление за участие в търга- образец;
17. Договорът се сключва в четиринадесет дневен срок от:
17.1. влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнителя, или
17.2. съобщаването на заповедта за определяне на изпълнител, когато е допуснато
предварително изпълнение
17.3. При сключване на договора участникът представя всички изискуеми
документи за сключване на договор съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредбата за условията и реда
за възлагане на дейности в горски територии- държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни продукти.
Забележка: Документите по т. 17 от настоящата заповед, следва да са валидни
към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от
участника копие. При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала
за сравнение.
18. Договор не се сключва с участник, определен за купувач, който има парични
задължения към държавата и СЦДП ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган.
19. Определям други допълнителни условия, които изчерпателно са посочени в
„Условия” от съдържанието на документацията за участие в електронния търг с наддаване.
Същите условия са неотменна част от настоящата ми заповед и са задължителни при
уреждане на взаимоотношенията с участниците и при сключване на конкретния договор за
покупко-продажба на дървесина.
20. Утвърждавам документацията за участие в електронния търг. Цялата
документация по провеждането на процедурата да се съхранява 3 (три) години след
приключване изпълнението на договорите или след прекратяване на процедурата. На
участниците за участие в електронния търг, които желаят да си закупят документация, да
се продават копия от утвърдената документация.
21. Лице за контакти инж. Петя Канъкова- зам. директор, тел. 0885060446
Заповедта и документацията за участие в търга да бъдат публикувани на интернет
страницата на СЦДП ДП гр. Габрово, на електронната платформа, на която се провежда
търгът, най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документи за участие.
/п/ ЗЗЛД
ИНЖ. МИРОСЛАВ ИЛИЕВ
Директор ТП „ДГС Плачковци”

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ ДП
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
„ПЛАЧКОВЦИ“
гр. Плачковци 5360, ул. „Балкан“ №17, Булстат 2016168050136,
инд.№ По ДДС BG2016168050136, тел. 06770/20-40 email :plachkovtsi@scdp.bg

УСЛОВИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКОПРОДАЖБА НА СТОЯЩА НА КОРЕН ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС “ПЛАЧКОВЦИ”
СЦДП-ДП-ГАБРОВО

I.ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА

Дребна
2226ЕТ

117 ж1

технологична д-на
Дърва

ОЗМ
дърва за огрев

2226ЕТ

общо за отдел - 117 ж1
трупи за бичене от 30 см.
Едра
трупи за бичене от 18 до 29 см.
тънки трупи 15-17см
Средна
обли греди
182 н
технологична д-на
технологична д-на
Дърва
ОЗМ
дърва за огрев
общо за отдел - 182 н

бб
бб
бб
бб
бб
бб
бб
гбр
здб
бб
здб
бб
гбр
здб
чб
чб
чб
чб
чб
чб
чб
чб

ОБЩО ЗА ОБЕКТ -2226ET

Стойност лв.
без ДДС

Средна

трупи за бичене от 30 см.
трупи за бичене от 18 до 29 см.
тънки трупи 15-17см
обли греди
технологична д-на
технологична д-на

Цена за 1 м3
без ДДС

Едра

Размер на сортиментите

Количест-во
/м3/

№ на
обекта

Място на
извършване
на
Категория
дейностите дървесина
-отдел,
подотдел

Дървесен вид

1.
Покупко-продажба на стояща на корен дървесина от горски територии
държавна собственост находящи се на територията на ТП ДГС Плачковци с началната
тръжна цена без ДДС, по категории и сортименти и начални цени без ДДС, както следва:

1
10
6
11
13
2
3
20
3
1
2
3
25
3
103
64
119
14
11
4
10
5
10
237

120
115

120
1150
570
1045
650
100
150
1120
168
55
120
135
1400
168
6951
7680
13685
1330
1045
200
500
275
450
25165

340

95
95
50
50
50
56
56
55
60
45
56
56
120
115
95
95
50
50
55
45

32116

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 достигнатите единични цени по
категории и сортименти. Стойността за направа на тракторен път в размер 3,00 /три/ лева /
линеен метър и ремонт на съществуващ път в размер 1,00 /един/ лева / линеен метър са
пропорционално разпределени в единичните цени на асортиментите.

II. ВИД НА ТЪРГА
1. Електронен търг с наддаване. Същият ще се проведе по реда на чл. 74, ал.1, ал.
2, т. 1 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 и
съгласно утвърдените от Директора на СЦДП ДП гр. Габрово Тръжните регламенти за
провеждане на електронни продцедури за дейности в горски територии при
Северноцентрално държавно предприятие ДП- Габрово.
IІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.Гаранцията за участие е под формата на парична сума в размер на
стойността на обекта и е както следва:
Обект №
2226ЕТ

5 % от

Гаранция за участие / лв.
1605,80

която се внася по сметка на ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ БАНКА: АССЕТ
БАНК IBAN:BG42IABG74981000283300 BIC:IABGBGSF в срок до 15.00 часа на
последнияра работен ден преди процедурата.
2. Внесените гаранции за участие на некласираните участници се освобождават след
закриване на търга, в тридневен срок от провеждането на процедурата. Гаранциите за
участие на спечелилия търга и на класирания на второ място се задържат до сключването
на договор. Гаранцията за участие на класирания на второ място се освобождава в срок до
три работни дни от сключването на договор със спечелилия търга участник.
3. Не се връща гаранцията за участие на участник, който е определен за спечелил
търга, но откаже да заплати предложената от него цена.
4. Определям гаранции за изпълнение в размер на 10 % от стойността на
достигнатата цена за обекта, внесена по сметка на ТП „ДГС Плачковци“ - БАНКА: АССЕТ
БАНК IBAN:BG42IABG74981000283300 BIC:IABGBGSF или банкова гаранция. В
представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се освобождава само
след писмено известие на Продавача. Когато определения за Купувач е избрал гаранцията
за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие
служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за
изпълнение.
В срок от четиринадесет дни от влизането в сила на заповедта за класиране на
кандидатите и определяне на купувач или съобщаването й, когато е допуснато
предварително изпълнение, спечелилият тръжната сесия представя гаранция за изпълнение
под формата на парична сума или под формата на банкова гаранция. В случай, че не бъде
представена банкова гаранция, внесената гаранция за участие на определения купувач се
трансформира в гаранция за изпълнение. Когато определения за купувач е избрал
гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него
гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне

на гаранцията за изпълнение. Задържането и освобождаването на гаранциите се извършва
съгласно клаузите на договора.
1.1.
Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ДГС при
изпълнение на договорните задължения в срок от 10 дни след окончателно
освидетелстване на всички сечища в обекта, транспортиране на дървесината от временните
складове и плащане на дължимите суми, след писмено заявление от страна на
КУПУВАЧА, в което да е посочена актуална банкова сметка и след възстановяване на
гаранцията от „СЦДП“ ДП – гр. Габрово. Протоколът за освидетелствуване на сечищата се
подписва от регистриран лесовъд, нает от купувача.
ІV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОГЛЕД НА ОБЕКТА
1. Тръжните документи могат да се изтеглят безплатно от интернет страницата на
«Северноцентално държавно предприятие» ДП – https://scdp.bg/elektronni-targove или да
се закупят от касата на ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ на адрес: гр.Плачковци, ул. “Балкан” №17,
всеки работен ден от 8.00 часа до 15.30 часа на последния работен ден, предхождащ деня
на провеждане на тръжната сесия. Цената на документацията е 10,00/десет/ лева без ДДС.
2. Кандидатите могат да правят оглед на обектите всеки работен ден от
публикуването на заповедта на интернет страницата на СЦДП ДП - Габрово до 14.00 часа.,
на последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на тръжната сесия, в
присъствието на служител на ДГС, след направена предварителна заявка в ТП ДГС
Плачковци.
V. УЧАСТНИЦИ В ТЪРГА
1. До участие в търга се допускат търговци по смисъла на търговския закон, внесли
гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:
1.1. Кандидата:
а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) не е в производство по ликвидация;
г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на Закон
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с
директора на ДП и съответното ТП;
д) не е сключил договор с лице по чл. 68 Закон за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество;
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към СЦДП ДП гр. Габрово, установени
с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
з) има минималния брой собствена и/или закупена на лизинг и/или наета техника ,
осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния обект (Техниката
следва да е регистрирана, в зависимост от вида ú, съгласно действащото законодателство, и
технически изправна), както и собствени работници съответстващи на представената
техника, съгласно изискванията посочени в „Други тръжни условия” от документацията;
Минимален брой техника включва :
- моторни триони – 2 броя;
- специализиран/ приспособен трактор и/или техника за извоз, и/или животинска
сила, и/или наличие на специализирана техника- 1 брой;
и) е внесъл гаранция за участие в търга с явно наддаване;
й) е регистриран в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите за съответната
дейност;
к) представи всички изискуеми документи съгласно документацията

2. Обстоятелството по т. 1 .1 се доказва с :
- Декларация за внсена гаранция за участие- Приложение № 2.
- Декларация по чл. 58 ал. 1, т. 3 НУРВИДГТ- Приложение №3.
- Декларация за техническото оборудване, с което кандидатът разполага за
изпълнението на поръчката- Приложение № 4.
- Декларация за правоспособните техническите лица с които кандидатът разполага ,
назначени на трудов договор за извършване на услугата- Приложение № 5.
- Административни сведениея- Приложение № 6.
- Декларация за предварителен оглед на насажденията включени в обекта- Приложение
№ 7.
- Декларация относно изискванията на Регламент (ЕС) № 995/2010- Приложение № 8
- Декларация относно горската сертификация- Приложение № 9.
3. Не може да участва в процедура кандидат, който :
3.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
3.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
3.3. е в производство по ликвидация;
3.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество с директора на ДП и съответното ТП;
3.5. е сключил договор в противоречие със Закон за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с директора на ДП и
съответното ТП;
3.6.е лишен от право да упражнява търговска дейност;
3.7. има парични задължения към държавата и към „СЦДП” ДП, установени с
влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
3.8. не е внесъл гаранция за участие в електронния търг с явно наддаване;
4. Изискванията на т. 3 се отнасят за управителите и членовете на управителните
органи на кандидата, както следва :
4.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
4.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
4.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.
147, ал. 1 от Търговския закон;
4.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
4.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския
закон;
4.6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата,
които представляват кандидата или участника.
4.7. в случаите по т. 4.1. – 4.6. – изискванията се прилагат и за прокуристите, когато
има такива.
5. При подаване на офертата кандидатът /когато е юридическо лице – лицата,
посочени в т.4.1. – 4.7./ удостоверяват отсъствието на обстоятелствата по т. 3 с
декларации по образец.

6. Не се допуска до участие в тръжната сесия кандидат, който не е подал в
посочения срок всички необходими документи отговарящи на тръжните условия.
VI.РЕГИСТРАЦИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Кандидатите за участие в търга се регистрират съгласно заповедта за откриване
посредством системата за електронни търгове на СЦДП-ДП-Габрово. Заявленията
оформени съгласно изискванията на настоящите условия се депозират посредством
интернет системата за участие, като документите се сканират и подписват с
електронен подпис или се подписват собственоръчно и сканират. Предложения
изпратени по пощата не се приемат.
2. За участие в търга кандидатите подават заявление по образец, подписано с
електронен подпис и/или подписано на хартиен носител и сканирано към което
прилагат:
2.1. Подписани с електронен подпис и/или подписани на хартиен носител и
сканирани декларации, по образец, че кандидатът:
а)не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс- Приложение № 3;
б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелностПриложение № 3;
в) не е в производство по ликвидация- Приложение № 3;
г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество с директора на ДП и съответното ТП- Приложение № 3;
д) не е сключил договор с лице по чл. 68 Закон за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество- Приложение № 3;
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност- Приложение № 3;
ж) няма парични задължения към държавата и към СЦДП ДП гр. Габрово,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган- Приложение № 3;
з) е внесъл гаранция за участие в електронния търг- Приложение № 2;
и) е регистриран в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейностПриложение № 4;
к) отговаря на минималните технически и квалификационни изисквания за
извършване на ползването на дървесина- Приложение № 4 и Приложение № 5;
2.3. Административни сведения. /сканирано копие/- Приложение № 4;
2.4. Декларация за оглед на обекта подписана с електронен подпис и/или
подписана на хартиен носител и сканирана
3. Изискванията на р.VI, т.2.2. от условията на търга се отнасят за управителите и
членове на управителните органи на кандидата.
4. Когато кандидатът не отговаря на обявените в р. VІ условия, същият не се
допуска до участие в търга.
5. Участието в електронните търгове се осъществява чрез електронна платформа за
пряк достъп до търга, свързани със Системата за онлайн търгове на СЦДП-ДП-Габрово.
6. Съдържанието на документите следва да отговаря на изискванията посочени в
документацията за участие за всеки конкретен търг. Приложените документи следва да
са подписани с електронен подпис и/или подписани на хартиен носител и сканирани.
ЗАБЕЛЕЖКА: !!!
1. Изискванията на т. 2.2. от раздел VІ с изключение на букви "б", "в",
"д" и "ж" се отнасят за управителите или за лицата, които представляват
кандидата, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на

Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, където кандидатът е регистриран. Когато кандидат в
търга е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението.
2. Когато кандидат в търга е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, документите, които са на чужд език, се представят в
официално заверен превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят
за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
3. При изготвяне на документите си за участие всеки кандидат трябва да
се придържа точно към обявените от продавача условия.
4. Всички документи, които са на чужд език и са приложени към
заявлението на кандидатите, се представят в официално заверен превод.
VІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ.
1. Електронния търг с наддаване ще се проведе по реда на чл. 74 и следващите от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти (обн. ДВ бр.96 от 6 декември 2011г.) (Наредбата), както и съобразно Тръжни
регламенти за провеждане на електронни процедури за дейности в горски територии при
Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово и настоящата документация.
2. При провеждане на електронен търг регистрацията на участника в електронната
платформа за съответния обект се счита за волеизявление за участие в процедурата чрез
подаване на декларация по чл. 74, ал. 3. Участниците за участие в търга се регистрират чрез
подаване на декларацията посредством системата за електронни търгове. Дакларацията,
оформена съгласно изискванията на настоящите условия се депозират посредством
интернет системата за участие, като всички документите се сканират и подписват с
електронен подпис или се подписват собственоръчно и сканират. Всички документи се
приемат само когато са подадени посредством системата.
За всеки участник са задължителни и обвързващи всички наддавателни
предложения, реализирани при използване на определените за него уникални
идентификационни номера и пароли.
Участникът носи цялата отговорност за всички предложения, документи и
съобщения изпратени към Системата, включително наддавателните предложения въведени
с неговия уникален идентификационен номер.
Он-лайн платформата (интернет адреса), на която ще се извършва търга е
https://commodity-auction.scdp.bg/. Достъпът до системата се осъществява съгласно
разпоредбите на Тръжните регламенти за провеждане на електронни продцедури за
дейности в горски територии при Северноцентрално държавно предприятие ДПГаброво.
3. Депозираните документи се завеждат с входящ номер и час на постъпване
генерирани от системата. Документите се разглеждат от комисията по реда на тяхното
постъпване.
4. Комисията, назначена за провеждането на търга започва работа след получаване
на списъка с участниците и представените от тях документи.

5. Комисията разглежда документите на участниците по реда на тяхното постъпване
в официално обявения час на процедурата, проверява наличието на всички изискуеми
документи и проверява информацията, посочена в заявленията на участниците, за която
има служебен достъп, преценява допустимостта на всеки участник и дава електронна
резолюция относно това обстоятелство.
6. Комисията отстранява от участие в търга участник, който не е представил някой
от изискуемите от продавача документи и те са представени във вид и съдържание,
различни от изисканите от продавача, за когото не са налице условията за допустимост и за
когото се установи, че не отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 1, т. 3, букви "а" - "з" от
Наредбата,
Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класираните на първо
и второ място участници, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга.
Причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в протокола, като
електронната платформа генерира електронно съобщение с уникален идентификационен
код до допуснатите участници, който им осигурява достъп до следващия етап на
електронния търг.
7. Електронният търг с наддаване стартира с началната цена за обекта, след
потвърждаването на която започват стъпките на наддаване. Всички участници са длъжни
да потвърдят началната цена. Участник, който не потвърди началната цена, се отстранява
от по-нататъшно участие и внесената от него гаранция за участие се задържа.
Електронният търг приключва с изтичането на 3-минутния времеви интервал без
потвърдена начална цена или на едноминутен интервал без потвърдена цена съгласно
стъпката на наддаване.
Когато двама и повече участници са потвърдили началната цена или стъпка на
наддаване, но никой не е потвърдил следващата, класирането между тях се извършва
според времето на потвърждаване в полза на първите по време.
Наддавателната сесия започва след даването на електронна резолюция относно
допустимостта на участниците в процедурата.
Времевия интервал за потвърждаване на наддавателни предложения при търговете с
явно наддаване е 60 (шестдесет) секунди. В случай, че след изтичане на този интервал
няма потвърдено предложение то тогава системата приключва наддавателната сесия.
8. След приключването на наддаването на електронната платформа се визуализират
резултатите от търга спрямо последно потвърдената стъпка на наддаване на всеки от
участниците или потвърдената начална цена. Резултатите се прилагат към протокола на
комисията и съдържат данни за: наименование на участника, размер на потвърдената цена
съгласно стъпката на наддаване или начална цена и време на потвърждението.
9. Електронният търг завършва със заповед на открилия процедурата продавач, за:
1. определяне на купувач, или
2. прекратяване на електронния търг.
Заповедта се издава в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола на комисията и
се публикуват на интернет страницата на продавача, на електронната платформа, на която
се извършва търгът, за което участниците се уведомяват по електронен път. Заповедта
може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). В тях може
да се включи разпореждане за предварително изпълнение при условията и по реда на АПК.
10. Електронният търг се прекратява, когато:
10.1. не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се
извършва търгът;
10.2. няма нито един допуснат участник;

10.3. никой от допуснатите участници не потвърди началната цена - при електронен
търг с наддаване;
10.4. никой от допуснатите участници не отвори ценовото си предложение - при
електронен таен търг с еднократно ценово предложение;
10.5. първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор;
10.6. в резултат на съществена промяна в обстоятелствата отпадне необходимостта
от провеждане на търга;
10.7. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не
могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен;
10.8. възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и
които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването ѝ;
10.9. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по
договора.
Продавачът, открил електронния търг, може да открие нов за същия обект само
когато първоначално обявеният е прекратен и заповедта за прекратяване не е обжалвана
или ако е обжалвана, спорът е решен с влязло в сила решение.

VІІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
1. Договорът се сключва в 14-дневен срок от:
- влизането в сила на заповедта за определяне на купувач, или
- съобщаването на заповедта за определяне на купувач, когато е допуснато
предварително изпълнение.
При неявяване или отказ на участника, определен за купувач, да сключи договор в
14 -дневния срок, непредставяне на документите за сключване на договор по чл. 35, ал. 5 от
Наредбата или недоказване с тях на декларираните обстоятелства продавачът със заповед
определя за купувач участника, класиран на второ място.
2. Договор за покупко-продажба на стояща на корен дървесина не се сключва с
кандидат, спечелил търга, който в срока за сключване на договор не представи:
2.1. Списък на оборудването, машините и техническите съоръжения, с които
участникът разполага за изпълнението на поръчката, ведно със заверено от участника
извлечение от балансовите сметки или счетоводните книги за ДМА, относно
притежаваната от участника минимален брой техника, осигуряваща извършване на
услугата и/или копие от договор за наем/лизинг на техниката, в случай че същата е
наета/закупена на лизинг.
2.2. Документ за регистрация на декларираната техника, в зависимост от вида й,
съгласно действащото законодателство и документ за техническата й изправност.
2.3. Списък на работниците с приложени копия от трудовите им договори и справка
от НАП за актуалното състояние на същите (справката следва да носи дата на издаване не
по-ранна от един месец, считано от датата на крайния срок на депозиране на
предложенията).
2.4. Свидетелства за придобита правоспособност/правоуправление за работа с
изискуемата техника, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на
тези служители и работници на участника.
2.5. 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;

2.6. 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.
2.7. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че
участникът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган (удостоверението следва да носи дата на издаване не поранна от един месец, считано от датата на крайния срок на депозиране на документите
за участие)
2.8. документ за внесена авансова вноска;
2.9. Удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от
Закона за горите за дейността „добив на дървесина“;
3. Документите по т. 2 следва да са валидни към датата на подписване на
договора и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При
представяне на заверено копие кандидатът представя и оригинала за сравнение.
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 за сключване на договора, за което се изготвя протокол. Протоколът се
утвърждава от продавача в 3-дневен срок и се публикува на интернет страницата му.
Договор не се сключва с участник, определен купувач, който:
1. в установения срок не представи изискуемите документи или представените
документи не отговарят на условията за провеждане на процедурата;
2. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган;
3. има парични задължения към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на
компетентен държавен орган, когато възложител е ДП.
Когато за класирания на първо място и определен за купувач участник се установят
обстоятелствата по чл. 35, ал. 9 от Наредбата, продавачът издава заповед, с която определя
за купувач класирания на второ място. По отношение на определения класиран се прилагат
последователно разпоредбите на чл. 23, ал. 6 и чл. 35, ал. 5 и 8 от Наредбата.
ІХ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА И ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ
И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗАКУПЕНАТА ДЪРВЕСИНА
1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА.
1.1. Плащането на продажната цена се извършва по сметка на ТП ДГС
„Плачковци”
BIC:
FINVBGSF,
IBAN:
BG28FINV91501016282881,
ПЪРВА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА по следния начин:
1.1.1. 20% от цената се заплаща авансово при сключването на договора;
1.1.2. След изчерпване на първоначално внесената авансова вноска, Купувачът
прави нови вноски, които заплаща най-късно преди издване на превозния билет за
транспортиране на договорираната дървесина.
1.1.3. Крайният срок за плащане на последната вноска за обекта е крайния срок на
договора.
1.1.4. Срок за изпълнение на договорите по обекти е до 30.12.2022 год., съгласно
утвърден график и срок на доставка определени в договора;
1.2. Дървесината предмет на настоящата процедура се предава на купувача с
предавателно-приемателен протокол за преминаване на собствеността върху дървесината.

Правото на собственост върху дървесината преминава върху купувача от момента на
подписване на предавателно-приемателен протокол за преминаване на собствеността върху
дървесината след заплащането ú. Протоколът се подписва от купувача или от упълномощен
негов представител.
X.ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
1. Търгът ще се проведе на 22.08.2022 г. от 10.30 часа чрез интернет системата за
електронни търгове на СЦДП-ДП-Габрово
ХІ. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
При провеждане на процедури за продажба на дървесина всеки участник представя
гаранция за участие, а определеният за за купувач, представя гаранция за изпълнение.
1. Гаранцията за участие се посочва като абсолютна сума в заповедта за обявяването
на процедурата и е в размер на 5 на сто от началната стойност на обекта. Гаранцията за
участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по сметка на
продавача
БАНКА: АССЕТ
ТП
ДГС
„Плачковци”
БАНК IBAN:BG42IABG74981000283300 BIC:IABGBGSF
При обжалване на процедурата гаранцията за участие на класирания на първо и
второ място се задържа до изтичането на сроковете на валидност на офертите им.
Гаранцията за участие на обжалващия процедурата се задържа до приключването на
производството по обжалване.
При обжалване на процедура и влязло в сила съдебно решение за продължаването ѝ
от определен етап органът, открил процедурата, изисква от участниците в 7-дневен срок да
декларират нов срок на валидност за офертите и да внесат гаранция за участие за
съответния обект, ако е била възстановена.
Участник, който не потвърди началната цена при провеждане на електронния търг с
наддаване, се отстранява от по-нататъшно участие и внесената от него гаранция за участие
се задържа.
2. Продавачът освобождава гаранциите за участие на:
- отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или
второ място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на
възложителя за определяне на купувач;
- класираните на първо и на второ място - след сключването на договора по чл.
35.
- обжалващия заповедта на продавача за определяне на купувач - в срок 5
работни дни от приключване на производството по обжалване.
При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават
в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.
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.
Продавачът задържа гаранцията за участие, когато участник в процедура:
- оттегля офертата след изтичането на срока за подаването ѝ не потвърди началната
цена
- е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор;
- не представи документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата в определения срок.

3. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на
определения за купувач:
1. парична сума, внесена по сметка на продавача ТП ДГС „Плачковци”
БАНКА: АССЕТ БАНК IBAN:BG42IABG74981000283300 BIC:IABGBGSF
2. банкова гаранция, учредена в полза на продавача.
В представената банкова гаранция трябва да има изричен запис, че тя се
освобождава само след писмено известие от възложителя или от продавача.
Когато определеният за за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под
формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или
частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.
4. Гаранцията за изпълнение на сключените договори се освобождава при
изпълнение на договорните задължения, след заплащане на всички дължимии суми по
договора и транспортиране на закупеното количество в срок 10 работни дни след
окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателни протоколи за
обекта, като при неспазване на посочения срок възложителят дължи лихва в размер на
законната лихва за всеки ден просрочие.
Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и
заплащането на неустойки се уреждат в договора.

ХІІ. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
ОТ УЧАСТИЕ В ТРЪЖНАТА СЕСИЯ
1. Комисията отстранява от участие в търга участник, който не е представил някой от
изискуемите от продавача документи и те са представени във вид и съдържание, различни
от изисканите от продавача,
2. Комисията отстранява от участие в търга участник, за когото не са налице
условията за допустимост и за когото се установи, че не отговаря на изискванията на чл. 18,
ал. 1, т. 3, букви "а" - "з" от Наредбата,
Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класираните на първо
и второ място участници, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга.
Причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в протокола, като
електронната платформа генерира електронно съобщение с уникален идентификационен
код до допуснатите участници, който им осигурява достъп до следващия етап на
електронния търг.
XIІІ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
1. Процедурата се провежда съгласно Закона за горите и Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти.
2. За допуснати от Купувача нарушения, същият се санкционира съгласно
Административнонаказателните разпоредби на Закона за горите и други нормативни
актове.
3. Тръжните регламенти за провеждане на електронни продцедури за дейности
в горски територии при Северноцентрално държавно предприятие ДП- Габрово.

Приложение № 1

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
на КОМИСИЯТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ С НАДДАВАНЕ
ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА НА КОРЕН ДЪРВЕСИНА
ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ
От …………………………………………………………………………………………..
/Управител по съдебна регистрация или представител по пълномощие/

Живущ на адрес: гр./с/…………..……….,обл.……………… ул………………….......
л.к. №………...………., изд.на ............……………… от ….......………………….......
ЕГН …………………………….
Управител /представител/ на ТД/ЕТ/ …………………………………, ЕИК..................
адрес на управление ……………………………………...……………………………
тел: ………………………..;

ел. поща: ……………………………

Господин Председател,
Желая да участвам в електронен търг с наддаване, номер ................... на
„Северноцентрално държавно предприятие” ДП, Обект № ........................., отдел
............................................... от горски територии държавна собственост в района на
ТП ДГС Плачковци.
Запознат/а/ съм с условията за провеждане на търга и ги приемам.
Сметка за възстановяване на гаранцията за участие/изпълнение в предвидените
случаи:
BIC:………………….
IBAN:…………………
При банка:………………………………..

гр……………….
.......................... г.

ЗАЯВИТЕЛ: ………………

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи,
описани в Условията за провеждане на търга.

Приложение №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният........................................................…………………........………, живущ в
гр. /с/ .............................………, област ……………………………………….
ЛК№.......................................,издадена от................…...………… на ….….....….......
ЕГН ................................................., в качеството си на ………………………………..
на фирма ............................................…………….......................……………………….
с адрес на управление……......................…………………………………………………
и ЕИН………………...........…………за участието си в електронен търг с наддаване по реда
на чл. 74, и чл.49, ал.1 т.3 от НУРВИДГТ и чл.112, ал.1 т.1 от ЗГ за
Обекти № ........................................................................... на ТП „ДГС Плачковци”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Съм внесъл гаранция за участие в търга за обект №………………. в размер
на……………… лева без ДДС.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от НК
за посочени неверни данни.

ДАТА: ............................

ДЕКЛАРАТОР: ................................

Приложение № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 74, ал. 3 от Наредбата
Подписаният........................................................…………………........………, живущ в
гр. /с/ .............................………, област ……………………………………….
ЛК№.......................................,издадена от................…...………… на ….….....….......
ЕГН ................................................., в качеството си на ………………………………..
на фирма ............................................…………….......................……………………….
с адрес на управление……......................…………………………………………………
и ЕИН………………...........…………за участието си в електронен търг с наддаване по реда
на чл. 74 и чл.49, ал.1 т.3 от НУРВИДГТ и чл.112, ал.1 т.1 от ЗГ за
Обекти № ........................................................................... на ТП „ДГС Плачковци”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
2. Не съм обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
3. Не се намирам в производство по ликвидация;
4. 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 с директора на ДП и съответното ТП;
5. не съм сключил договор с лице по чл. 68 Закон за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
6. не съм лишен от право да упражнява търговска дейност;
7. нямам парични задължения към държавата и към СЦДП ДП гр. Габрово,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от НК за
посочени неверни данни.
ДАТА: ............................

ДЕКЛАРАТОР: ................................

Декларираните данни по т. 1, т. 2, т. 3 се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или
законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, където участникът е регистриран
Изискванията по т. 1 и т. 3 се прилагат както следва:
- при събирателно дружество - за всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е възложено управлението на един съдружник или на друго лице;
- при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
- при дружество с ограничена отговорност - за управителя, а при няколко управители - за всеки от тях;
- при еднолично дружество с ограничена отговорност - за управителя;
- при акционерно дружество - за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;
- при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове, на които е възложено управлението;
- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;
- в случаите, когато има прокуристи - за прокуристите; когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само за
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Приложение №4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за техническото оборудване, с което кандидатът
разполага за изпълнението на поръчката
Подписаният........................................................…………………........…………….…, живущ в
гр. /с/ .............................………, област ……………………………………….
ЛК№.......................................,издадена от................…...………… на ….….....….......
ЕГН ................................................., в качеството си на ………………………………..
на фирма ............................................…………….......................……………………….
с адрес на управление……......................…………………………………………………
и ЕИН………………...........…………
ДЕКЛАРИРАМ , ЧЕ :
1. Разполагам с необходимия минимален брой собствена и/или закупена на лизинг и
или наета техника осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния
обекта, а именно:
1.1.
Моторен трион – ........... бр.
- марка………. , модел ……………… рег. №………………… талон за регистрация в КТИ
№…………………………………….
- марка………. , модел ……………… рег. №………………… талон за регистрация в КТИ
№……………………………………
2. трактор-.....................бр.
- марка……………. , модел ……………..…… рег. №…………………… талон за егистрация
в КТИ №………………Талон за преминал технически преглед № ………………………..
3.
специализирана техника …………………. бр.
- марка…………. , модел ……………….… рег. №…………………… талон за регистрация
в КТИ №…………………….Талон за преминал технически преглед № …………………….
4.
животинска сила...................бр.........................................................................................
2. Посочената техника осигуряваща извършването на услугата е заведена в
балансовите сметки и счетоводни книги за ДМА.
3. Декларирам, че съм регистриран в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от
Закона за горите за дейността „добив на дървесина“ и притежавам удостоверение за
регистрация с № ……………………г. и имам сключен догоров с нет от мен лицензиран
лесовъд с удостоверение за регистрация в публичния регистр на ИАГ№ ………………….. г.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс
отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация .
Дата : ..........................г.
гр. ..................................

Декларатор : ...............................
( подпис )

Приложение №5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за правоспособните техническите лица с които кандидатът разполага ,
назначени на трудов договор за извършване на услугата
Подписаният........................................................…………………........…………….…,
живущ в гр. /с/ .............................………, област ……………………………………….
ЛК№.......................................,издадена от................…...………… на ….….....….......
ЕГН ................................................., в качеството си на ………………………………..
на фирма ............................................…………….......................……………………….
с адрес на управление……......................…………………………………………………
и ЕИН………………...........…………
ДЕКЛАРИРАМ , ЧЕ:
Представляваното от мен дружество „......................................................................................”
разполага със следните технически лица , назначени на трудов договор за изпълнение
възлагането на дейността , съгласно Заповед №.......... от …….......... год. на Директора на
ТП „ ДГС Плачковци “ – гр. Плачковци , както следва :
1. Технически лица , правоспособни за работа 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.
1.3. ........................................................................................ – на длъжност :.............................,
Свидетелство за правоспособност №........../....................г. Трудов договор
........../..........................г.
1.4. ........................................................................................ – на длъжност :.............................,
Свидетелство за правоспособност №........../…………....г. Трудов договор
........../..........................г.
2. Технически лица , правоспособни за работа със специализирана горска техника :
2.1.......................................................................................... – на длъжност :……….................,
Свидетелство за правоспособност №......../......................г. Трудов договор
........../..........................г.
2.2.......................................................................................... – на длъжност :.............................,
Свидетелство за правоспособност №......../......................г. Трудов договор
........../..........................г.
2.3.......................................................................................... – на длъжност :……….................,
Свидетелство за правоспособност №......../......................г. Трудов договор
.........../.........................г.
3. Лицензиран лесовъд:
3.1……………………………………………… Удостоверение за упражняване на частна
лесовъдска практика № …………………….. от дата ………………………..
Трудов договор № …………............/..........................г.
Запознат съм с наказателната отговорност , която нося по чл.313 от НК за
попълване на декларация с невярно съдържание .
Дата : .......................... год.
Декларатор : ...............................
гр. ..................................
( подпис и печат )

Приложение № 6
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Официално наименование на търговеца
....................................................................................................................
2. Седалище и адрес на управление :
област...................................................
гр./с/...................................................пощенски код.................................
ул.№,ж,блок,вход,етаж,ап.,...............................................................................................................
..........................................................................
телефон...............................................,факс/телефакс.............................................
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..........................................,

/ GSM /..........................................
.................................................
/ подпис и печат /

Приложение № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
За предварителен оглед на насаждения включени
в обект №

Подписаният........................................................…………….....……......………, живущ в гр. /с/
..................................………, област .............................................................
ЛК№..................................…...., издадена от.............................…………… на ….……......
ЕГН ........................................... в качеството си на ........………..............…………….…...
на фирма......................................................………….......................………………………….
с адрес на управление………................………………………………………………………
и ЕИН……………............……………

Д Е К Л А Р И Р А М:
Извърших оглед на отдели/подотдели……………………………………………..
2.

Насажденията са маркирани за сеч и с положени на терена граници съгласно

Наредба №8 за сечите в горите.
3.

Има осигурен първоначален достъп до насажденията и временните складове

включени в обекта.
Запознат съм с наказателната отговорност , която нося по чл.313 от НК за
попълване на декларация с невярно съдържание .
ДАТА: ...................................

ДЕКЛАРАТОР: ..................................

Приложение №8

ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният........................................................…………….....……......………, живущ
в гр. /с/ ..................................………, област .............................................................
ЛК№..................................…...., издадена от.............................…………… на ….……......
ЕГН ........................................... в качеството си на ........………..............…………….…...
на фирма......................................................………….......................………………………….
с адрес на управление………................………………………………………………………
Задължавам се, да спазвам изискванията на Регламент (ЕС) № 995/2010 на
Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията
на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал
(OB, L, бр. 295 от 12 ноември 2010 г.), в качеството си на оператор по смисъла на
Регламента.
Запознат съм с наказателната отговорност , която нося по чл.313 от НК за
попълване на декларация с невярно съдържание .

ДАТА: ...................................

ДЕКЛАРАТОР: ..................................

Приложение №9

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ...........................................................................................................
(трите имена)

ЕГН ................................, л.к. № ................................, издадена на ................................
от......................................., адрес:..................................................., в качеството си на
............................. на ............................................, ЕИК…………………………………, ИН по
ДДС
………………………………..
със
седалище
и
адрес
на
управление
..............................................................................................................................................
за участие в електронен търг с наддаване за Обекти № ......................... на ТП ДГС
“Плачковци” и във връзка с горската сертификация
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Съм запознат с изискванията на горската сертификация, съгласно „Местно
адаптиран стандарт за оценяване управлението на горите в България”.
2. Съм запознат със задължението си да изпълнявам и спазвам изискванията на
горската
сертификация
при
изпълнението
на
дейностите
в
Обект/и
№№………….......................................... на ТП ДГС Плачковци.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за
вписване на неверни данни в настоящата декларация.

Дата : ............................... г.
гр. ..................................

Декларатор:
( подпис )

Проект!

ДОГОВОР
№
за покупко-продажба на стояща дървесина
на корен за обект №
Днес, ………………… г., на основание Заповед № ………………….. г.за класиране на
кандидатите от проведен търг с явно наддаване по реда на чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии-държавна
и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти се сключи
настоящия договор за продажба на стояща дървесина на корен между
„Северноцентрално държавно предприятие” ДП-гр.Габрово, Териториално
поделение ДГС „ПЛАЧКОВЦИ”, ЕИК 2016168050136, с адрес на управление
гр.Плачковци, ул.”Балкан” №17, представлявано от инж.Мирослав Мирчев Илиев директор ТП, наричан накратко ПРОДАВАЧ от една страна и
“………………………..„и
адрес на управление ………………………….,
представлявано от ……………………….. с ЕГН………………….. в качеството му на
управител, наричан накратко КУПУВАЧ, от друга, при следните условия:
1. ПРЕАМБЮЛ
1.1.
"Неизпълнение" означава неизпълнението по количество, качество и време
на всяко едно от задълженията на КУПУВАЧА по настоящия Договор, а също така и:
a/ 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;
b/ Купувачът не изпълни, което и да е задължение, произтичащо от този Договор
или от приложимите Закони;
или
с/ 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.b/. по-горе
d/ „Неизпълнение по количество” означава, че не са отсечени всички маркирани
дървета или не е усвоена цялата площ при цялостно отсичане на дървостоя.
2. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
3.1.
Предмет на договора са прогнозни количества маркирана дървесина на корен
от Обект № ………..отдели и подотдели ………….. на ТП „ДГС Плачковци”, съгласно
технологичните планове за сеч.
3.2.
Крайния срок на договора е : 30.12.2022 г. При обективна необходимост от
удължаване сроковете за транспортиране съответно се удължава срока и на настоящия
договор.
4. ЦЕНИ. НАЧИН И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
4.1.
Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за общото прогнозно количество от
……….. пл. куб.м. прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Обект №
………… отдели и подотдели ……………………. (………………………..) лева/ без вкл.

ДДС, разпределена по сортименти съгласно приложение №1, което е неразделна част от
настоящия договор /в приложението се отразяват достигнатите цени при наддаването/.
4.2.
При сключването на договора КУПУВАЧА заплаща авансово не по-малко от
20% (двадесет процента) от посочената в т. 4.1 от настоящия договор обща цена – сума в
размер на ……………………… лв. /……………………………../без вкл. ДДС по банкова
сметка на ТП „ДГС Плачковци“: BIC: FINVBGSF, IBAN: BG28FINV91501016282881,
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
4.3.
След изчерпване на първоначално внесената авансова вноска купувача внася
стойността на измерената и приета с предавателно-приемателен протокол дървесина до
окончателното завършване на обекта.
4.4.
За добито определено количество дървесина от съответен сортимент,
Купувача уведомява Продавачът по реда на глава 7 от настоящият договор, за изготвяне на
предавателно-приемателен протокол за кубиране между страните.
4.5.
При добив на по-голямо количество сортименти от прогнозните, посочени в
приложение 1, те се заплащат съгласно достигнатите цени.
4.6.
Съгласно посочените количества по сортименти в предавателно–
приемателния протокол за кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети, след
представяне на документ от КУПУВАЧА, удостоверяващ извършено плащане. Превозните
билети се издават до размера на внесените от КУПУВАЧА вноски. В 3-дневен срок след
експедицията на всяка партида приета с протокол за кубиране продавачът издава конкретна
фактура на база издадените превозни билети.
4.7.
При наличие на правно основание за промяна на цените по договора,
включително и изменение на нормативната база, съобразно, която те са определени,
страните сключват анекс за тяхното актуализиране.
4.8.
Гаранцията за изпълнение в размер на 10 % (десет процента) от стойността,
посочена в т. 4.1 от настоящия договор се внася преди сключване на договора по следната
банкова
сметка
на
ТП
„ДГС
Плачковци”:
БАНКА:
АССЕТ
БАНК
IBAN:BG42IABG74981000283300 BIC:IABGBGSF.
4.9.
Гаранцията за изпълнението на договора се освобождава от ПРОДАВАЧА в
срок от 10 (десет) работни дни след окончателно освидетелстване на всички сечища в
обекта, транспортиране на дървесината от временните складове и плащане на дължимите
суми, след писмено заявление от страна на КУПУВАЧА, в което да е посочена актуална
банкова сметка и след възстановяване на гаранцията от „СЦДП“ ДП – гр. Габрово.
Протоколът за освидетелствуване на сечищата се подписва от регистриран лесовъд, нает от
купувача.
5. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
5.1.
С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно
приемателния протокол насажденията (Утвърден от Директора на ТП ДГС „Плачковци“) от
обекта се предават на КУПУВАЧА. От момента на предаването върху него преминава и
отговорността по осъществяване на противопожарната охрана, и охраната срещу незаконна
сеч в обекта.
5.2.
Позволителното за сеч и протоколът за приемане на насажденията от обекта
се изготвят в присъствието на регистриран лесовъд на КУПУВАЧА, който ги подписва.
5.3.
Правото на собственост върху добитите сортименти преминава върху
купувача след подписването на предавателно-приемателния протокол за кубиране.
5.4.
С акта на подписване на протокола за кубиране от представителя на купувача
дървесината се счита за предадена и става собственост на купувача. От този момент
купувачът няма право на рекламации за дървесината и носи пълната отговорност за по-

нататъшното й транспортиране и разпореждане в съответствие със ЗГ и другите действащи
нормативни документи.
6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
А)Продавачът има право да:
6.1.
Осъществява текущ контрол по изпълнение 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.
6.2.
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:
6.2.1. Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързани с него подзаконови
нормативни актове;
6.2.2. Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на
дървесината (БДС/EN);
6.2.3. Неспазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на
труд (ЗЗБУТ);
6.2.4. Неспазване на противопожарните и др. изисквания;
6.2.5. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т.23 от допълнителните
разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и
недървесни горски продукти (ДВ, бр. 96 от 2011.).
6.3.
Спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на
определени със ЗЛОД видове дивеч в насажденията в обекта.
6.4.
Спре временно извоза на дървесина от насаждения до временните складове и
транспортирането и при лоши метеорологични условия, преовлажнени почви, както и при
форсмажорни обстоятелства, с оглед опазване и предотвратяване на повреди на горските
пътища.
6.5.
Инициира с писмена покана приемането на добитата от КУПУВАЧА
дървесина при налични количества дървесина на временен склад.
6.6.
Поиска от КУПУВАЧА за негова сметка да осъществи изпълнението на
определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани
отклонения.
6.7.
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 на вида или интензивността на сечта. В този
случай се запазват договорните единични цени по асортименти/категории дървесина за
съответното насаждение.
Б)ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да:
6.8.
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 терен
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 от 10 дни, в съответствие с определения график
за изпълнение и не по-малко от 3 (три) работни дни преди началото на изпълнение на
договора. При изразено желание от страна на КУПУВАЧА , ПРОДАВАЧЪТ предава
всички насаждения, включени в обекта, в 10- дневен срок от постъпване на искането.

6.9.
Предаде позволителното за сеч и утвърдени технологични планове за всички
насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателноприемателните протоколи по т. 6.8
6.10.
Осигури на КУПУВАЧА проходимост на горските пътища в държавни
горски територии, осигуряваща достъп до насажденията и временните складове включени в
обекта.
6.11.
Следи за правилното извеждане на сечите и извоза на дървесина, съгласно
утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортиметни, съгласно
БДС/EN като и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и
меки почви, повреди и ерозия на извозните просеки и пътища.
6.12.
Осигури свой представител за приемане и предаване на действително
добитото и налично на временен склад количество 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.
6.13.
Прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху реално добитата на временен
склад дървесина след подписване на предавателно-приемателен протокол и след нейното
заплащане.
6.14.
Издава на КУПУВАЧА превозни билети за дървесина, описана в
предавателно- приемателния протокол по т. 6.14 до размера на внесените авансови вноски.
6.15.
Разглежда и утвърждава при установена необходимост предложението от
КУПУВАЧА изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насаждения
включени в обекта.
6.16.
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 приложи доказателства за това. В тези
случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите
промени.
6.17.
Освидетелства сечищата в определения срок, като отбелязва и
констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопанските дейности в
обекта.
6.18.
Удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на
дейността на основание т.6.2.5 т. 6.3 т.6.4 с времето, за което е наложено
преустановяването на дейността.
7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
А) КУПУВАЧЪТ има право да:
7.1. Получи необходимото съдействие за изпълнение на договора (предаване на
насажденията, включени в обекта, получаване на позволително за сеч,
подписване на предавателно- приемателни протоколи и технологични планове).
7.2.
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.
7.3.
Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да
бъде временно спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на
дърветата са сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от Наредба № 8 от 2011
г. за сечите в горите, до отстраняване на несъответствията.

7.4.
Заяви писмено промяна на одобрените от ПРОДАВАЧА технологични
планове за добив на дървесина, до размера на внесените авансови вноски.
7.5.
Получи достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина, след
подадена заявка до ПРОДАВАЧА.
Б) КУПУВАЧЪТ е длъжен да:
7.6.
Осигури присъствието на служителят си, регистриран за упражняване частна
лесовъдска практика, в следните случай:
7.6.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателен протокол за
предаване на насажденията;
7.6.2. за получаване на позволителните за сеч и технологичните планове за добив
на дървесина в тях в 10- дневен срок преди началото на изпълнение на договора в
съответствие с определения график по чл. 7.19 и не по-малко от 3 (три) работни преди
започване на сечта.
7.6.3. при извършване на проверка от компетентни органи, след уведомяване за
предстоящи такива;
7.6.4. при освидетелстване на сечищата и съставяне на протокол за това.
7.7.
Създаде необходимата организация и осигури съответното техническо
оборудване за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при
проведената процедура.
7.8.
Почисти сечищата по указания в позволителното за сеч начин и в
определените в тях срокове.
7.9.
Отправи писмена покана до ПРОДАВАЧА минимум веднъж месечно за
приемане и предаване на действително добитото и налично на временен склад количество
дървесина.
7.10.
Присъства лично и осигури свой упълномощен представител предаване и
приемане на трайните горски пътища и добитата на временен склад дървесина, за което се
изготвя и подписва двустранен приемателно-предавателен протокол.
7.11.
Отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в
обекта, съгласно одобрения технологичен план за конкретното насаждение, като не оставя
неотсечени маркирани дървета.
7.12.
Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища,
в случаите, в които ПРОДАВАЧЪТ не е предвидил средства за това.
7.13.
Поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията в обета, 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:
7.13.1. 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;
7.13.2. при продължителни влошени атмосферни условия – завишена влажност, да
преустановят изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания
на служители ДГС „Плачковци“, както и при други предпоставки, които допринасят за
допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите;
7.13.3. да транспортира дървесина по горски и автомобилни пътища, водещи до
общинската и републиканската пътна мрежа по начин, по който не уврежда горските и
полските пътища, като не преминава през земеделски територии, независимо от начина им
на трайно ползване;
7.13.4. да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземи и
надземни съоръжения, намиращи се в близост до насажденията, включени в обекта.

7.14.
Разкройва най-рационално добитата дървесина, с цел получаване на
максимален обем ценни асортименти от действащите стандарти за качеството на
дървесината (БДС/EN).
7.15.
Не допуска нараняване на стоящия дървостой и опазва подраста по време на
извършване на дейността по добив и изовз на дървесина.
7.16.
Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа
обезпеченост и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него
лица.
7.17.
Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на
ПРОДАВАЧА информация, необходима за осъществяването му.
7.18.
Не предоставя на трети лица изпълнението на договора, с изключение на
посочените от него подизпълнители.
7.19.
Изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва:
Обект №

Отдел,
подотдел

I

Тримесечия
II
III

IV

Общо

7.20.
При обективна невъзможност за изпълнение на договореното по т. 7.19.
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 в двустранен протокол. В тези случаи страните подписват
допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.
7.21.
Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се
извършва добив на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата.
7.22.
Внася авансовите вноски по договорените размери и начини.
7.23.
Заплати цялото реално количество дървесина от обекта.
7.24.
Организира транспортирането на заплатената дървесина в 10- дневен срок
считано от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол, по начин, който
не уврежда горските пътища.
7.25.
Уведомява най-малко един работен ден предварително ПРОДАВАЧА за
всяко предстоящо транспортиране на дървесина от обекта.
7.26.
Спазва
нормативните
изисквания,
предвидени
в
българското
законодателство, регламентиращи транспортирането на дървесина, 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.
7.27.
Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него
други актове, регламентиращи стопанисването и ползването на горите.
8. СЕРТИФИКАЦИЯ
8.1.
КУПУВАЧЪТ е длъжен да има сключен писмен договор с работниците,
които ще участват в горскостопанските дейности.
8.2.
Работниците, които ще извършват съответната горскостопанска дейност да
притежават съответните документи, доказващи тяхната правоспособност.

8.3.
КУПУВАЧЪТ е длъжен да не наема на работа лица на възраст под 15
години.
8.4.
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.
8.5.
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 предпазител за очите, 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.
8.6.
КУПУВАЧЪТ да води книга за инструктаж на работниците по безопасност и
противопожарна охрана, като се спазват изискванията на действащото законодателство.
8.7.
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.
8.8.
Тракторите и извозната техника да имат валидни регистрационни талони,
като горска техника в КТИ.
8.9.
Тракторите за горскостопанските дейности да са оборудвани с предпазни
метални конструкции около кабините и решетка на задното стъкло.
8.10.
КУПУВАЧЪТ се задължава да използва за изпълнението 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.
8.11.
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/.
8.12.
Местата за зареждане на моторните верижни триони трябва да разполагат със
средства за абсорбиране на горивосмазочни материали и срещу изливане на резервоари.
8.13.
КУПУВАЧЪТ се задължава да постави по пътищата, които осигуряват
достъп до действащи дърводобивни обекти 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 табели съгласно чл. 136, ал.2 от
ПЗБУТ с надпис „Внимание, извършва се сеч!”.
8.14.
Работниците да не работят сами (поединично) при дърводобивните дейности.
8.15.
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.
8.16.
КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури най-рационално разкройване и
усвояване на дървесината.
8.17.
КУПУВАЧЪТ се задължава да не допуска повреди по подраста и оставащите
на корен дървета.
8.18.
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.
8.19.
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).

8.20.
КУПУВАЧЪТ се задължава да спазва безопасните работни практики, като
сечта на дърветата се извършва чрез направа на засек и оставяне на предпазна ивица.
8.21.
Да не се подпират и редят фигури с отсечена дървесина върху живи стоящи
немаркирани дървета.
8.22.
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 на изпълнителя да нощуват в гората за периода на извършване на
горскостопанските дейности, то изпълнителят осигурява достатъчно питейна вода и
изгражда сухи тоалетни на местата за бивакуване, след съгласуване с ТП “ДГС
Плачковци”.
8.23.
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.
8.24.
КУПУВАЧЪТ се задължава да опазва околната среда /прилежащите
територии и извън обекта/ по време на действие 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
9. СЪОБЩЕНИЯ
9.1.
Всички съобщения и уведомления, включително и за преждевременно
прекратяване на договора, ще се извършват в писмена форма /чрез препоръчана поща, на
ръка в деловодствата на страните или на електронна поща/.
9.2.
Адреси за кореспонденция
9.2.1.
За ТП „ДГС Плачковци”: гр.Плачковци, 5360, ул. "Балкан” № 17;
телефони: 06770/ 2040, email: :plachkovtsi@scdp.bg
9.2.2.
За купувача: ………………………………..
10. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ
10.1.
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.
10.2.
9.2. ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер, равен на
внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение по договора, преизчислена за
съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си по т.
6.8 до 6.10.
10.3.
За виновно неизпълнение на задълженията си по договора, КУПУВАЧЪТ,
дължи на ПРОДАВАЧА неустойка, в следните случай и размери:
10.4.
По т. 7.6. от договора – неустойка в размер, равен на внесената от
КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното
насаждение, за което се отнася неизпълнението.
10.5.
По т. 7.14– неустойка в размер, равен на 10 на сто от стойността на тази
дървесина.
10.6.
По т. 7.19 от договор неустойка в размер на 10 на сто от стойността на
недобитата дървесина, спрямо графика за съответното тримесечие.
10.7.
При неизпълнение на задълженията по т. 7.13. – неустойка в размер на
стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани
за собствена сметка.

10.8.
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.
10.9.
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.
11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Договорът се прекратява:
11.1.
С изтичане срока на договора;
11.2.
По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
11.3.
От ПРОДАВАЧА с едностранно писмено уведомление, когато по време на
действието на договора се установи, че:
11.3.1. КУПУВАЧЪТ или неговите подизпълнители вече не отговарят на
някои от изискванията на ПРОДАВАЧА, в резултат на настъпила промяна в
обстоятелствата;
11.3.2. КУПУВАЧА е подписал декларация с невярно съдържание;
11.3.3. КУПУВАЧЪТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с
договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната
дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;
11.3.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на
изискванията на чл. 18 от Наредбата.
11.4.
С едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като
задържи внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение, в случай, че:
11.4.1. КУПУВАЧЪТ откаже да заплати приетата на временен склад
дървесина, съгласно посочените в договора срокове.
11.5.
С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да
прекратят договора по 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 внесените суми за дървесината, 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.
11.6.
ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено
уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи в случаите по т. 6.2 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.
11.7.
КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено
уведомление, като внесената от него гаранция за изпълнение му се възстановява в срок от 5
работни дни, ако ПРОДАВАЧЪТ виновно не е изпълнил задълженията си:
11.7.1. по. 6.8. и 6.9. от договора;

11.7.2. по т. 6.10 в срок по – дълъг от 30 дни от датата на издаване на
повторното позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните на си
дължат взаимни престации, а внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на
договора, се възстановява в срок от 5 работни дни.
12. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
12.1.
Страните се споразумяха всички съдебни спорове между тях да се разрешават
от компетентния съд по местонахождение на седалището на «Северноцентрално държавно
предприятие» ДП
12.2.
С настоящото КУПУВАЧЪТ изрично и неотменно декларира, че е запознат и
се задължава да изпълнява и спазва всички изисквания на горската сертификация. На
хартиен носител стандартът е наличен в ТП “ДГС Плачковци”.
12.3.
За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.
12.4.
Договорът може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните,
изразено в писмена форма.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.
ДОГОВАРЯЩИ СЕ:
ПРОДАВАЧ :

КУПУВАЧ:

Директор на ТП ДГС „Плачковци“
/инж.Мирослав Илиев/

управител на „…………………..
/ …………………/

РСО,Гл.счетоводител:
/Кремена Минчева/

.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Общо за подотдела
Общо за обект №……

ПРОДАВАЧ :
Директор на ТП ДГС „Плачковци“
/инж.Мирослав Илиев/
РСО, Гл.счетоводител:
/Кремена Минчева/

КУПУВАЧ:
управител на „…………….“
/ ………………../

Стойност лв.
без ДДС

Размер количество на сортиментите

Цена за 1 м3
без ДДС

Категория
дървесина

Количест-во
/м3/

Място на
извършване на
дейностите отдел, подотдел

Дървесен вид

№ на обек-та

към договор № ……………..г.
за продажба на стояща дървесина на корен,
сключен между ТП „ДГС Плачковци”
и “………………“

