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I. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА, ОБЕКТ, СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 

1. Предмет на продажба:  

          Предоставяне на действително добита дървесина в отдел 793, подотдел -н по 

сортименти, дървесен вид-сива топола., намираща се в горските територии собственост 

на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство 

София” в района на дейност на Регионална дирекция по горите – София. 

 

 

Сортименти 
Дървесен 

вид 
Количество 

/куб.м./ 
Цена/лв.куб.м/ 

Стойност 

/без ДДС/ 

Трупи за бичене 

над 50 см. 
стп 15.66 75 1174.5 

Трупи за бичене 

от 18-50 см. 
стп 88.86 48 4265.28 

Средна 

дървесина за 

целулоза 
стп 6.6 43 283.8 

Дребна 

дървесина за 

целулоза 
стп 2.75 43 118.25 

Обли 

занаятчийски 

материали /ОЗМ/ 
стп 67.34 45 3030.3 

Дърва за 

целулоза 
стп 41.99 31 1301.69 

ОБЩО   223.2   10173.82 

     

 

 

2.Размерът на дадения вид категория и нейното качество са определени по 

Български държавен стандарт. 

 Единичните цени на отделните сортименти се определят, като достигнатата цена 

от спечелилия търга се разпределя пропорционално върху началните цени на добитите 

количества дървесина 

 

3. Срок за изпълнение на договора-до 1 /един/ месец от датата на извеждане на 

договора в деловодството в ОП „УОЗГ“. След изтичане на този срок за 

нетранспортираната дървесина с превозен билет, купувачът заплаща на ОП „УОЗГ“ 

неустойка за неизпълнение в размер на 0,5% от стойността на неизвозената дървесина.  
 

4. Оглед на обекта-кандидатите за участие могат да извършат оглед на обекта от 

9,00 ч. до 16,00 ч. на всеки работен ден от обявяването на търга, включително до втория 

работен ден преди провеждането му. 

Разходите за огледа са за сметка на участника. 

Огледът на обекта не е задължителен и не е условие за участие в търга. Участникът 

сам носи отговорност при неизвършването му. 

 
 

II. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ  
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5.  До участие в търга се допускат юридически и физически лица, еднолични 

търговци или техни обединения, които отговарят на изискванията на чл.58, ал.1, т.3 от 

НУРВИДГТ, за което представят декларация. 

 5.1.При продажбата на добита дървесина не се изисква купувачите да бъдат 

вписани в публичните регистри по чл.235 и чл.241 от Закона за горите. 
 5.2. В процедурата не се допуска участие на подизпълнител. 

 

III. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЪРГА. 

 

6. Кандидатите за участие следва да представят в оригинал или заверено от тях копие 

следните документи: 

6.1.Заявление за участие в търга–Приложение № 1; 

6.2. Административни сведения за участника-Приложение № 2 

6.3. Декларация че за кандидата не са налице условията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредба 

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

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

продукти (приета с ПМС № 316/24.11.2011г., изм. и доп. ДВ бр. 55 от 7.07.2017 г.);-

Приложение №3 

 Декларацията се подписва от всички управители или всички лица, които 

представляват кандидата, съгласно Търговския закон или законодателството на 

държавата-членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по 

споразумението за Европейско икономическо пространство, където кандидата е 

регистриран и се представя в оригинал. 

6.4.Удостоверение за регистриран обект по чл. 206 от ЗГ , издадено от РДГ на името на 

кандидата, със срок на валидност 3 /три/ месеца преди датата на търга. От 

удостоверението трябва да е видно, че кандидатът разполага с регистриран дневник и 

производствена марка. В процедурата не се допускат кандидати, чиито обект/и по чл.206 

от ЗГ са с наложена от компетентен орган забрана за извършване на дейност към датата 

на провеждането на търга. 

6.5.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 юридическо 

или физическо лице, включено в обединението. 

6.6. Декларация, че кандидатът е запознат с проекта на договор и приема клаузите, 

включени в него (Приложение №4).  

6.7.Нотариално заверено пълномощно –когато документите са подписани от 

упълномощен представител и/или кандидатът участва в търга с упълномощен 

представител. 

В пълномощното следва да е посочено, че упълномощеното лице има право да 

участва в търгове и да прави обвързващи предложения от името и за сметка на 

упълномощителя. 

 

 

7. Документите по т. 6, както и запечатан плик „Ценово предложение „ се поставят в 

непрозрачен плик, който се запечатва и върху него се посочва: 

Обект на търга 

Участие в таен търг 

Името на кандидата; ЕИК; 
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Адрес за кореспонденция; 

Телефон, и по възможност – факс и електронен адрес. 

 

 

8. Продавачът не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. 

Участниците получават пълен достъп до нея на адрес: ОП„УОЗГ“:  

http://zemiigori.com 

 

9.Документите се подават в деловодството на ОП „УОЗГ“ на адрес : гр. София, ул. 

„Петко Каравелов” № 5 в сроковете, определени в заповедта за откриването на търга.  

 

10.Търгът ще се проведе на мястото и в сроковете, определени в заповедта за откриването 

му.  

 

Всеки участник има право да присъства лично или чрез упълномощен 

представител при работата на комисията след представяне на документ за 

самоличност и пълномощно от представлявания-когато е приложимо. 

 

IV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.  

11.ПРОЦЕДУРАТА ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИЯ РЕД: 

11.1.КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА ОТ ОРГАНЪТ, ОТКРИЛ ПРОЦЕДУРАТА, 

ЗАПОЧВА РАБОТА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИСЪКА С УЧАСТНИЦИТЕ И 

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ ТЯХ ДОКУМЕНТИ. 

11.2. КОМИСИЯТА ПРОВЕРЯВА САМОЛИЧНОСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ ИЛИ НА 

ТЕХНИТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

11.3КОМИСИЯТА ОТВАРЯ ДОКУМЕНТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО РЕДА НА 

ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ И ПРОВЕРЯВА ДАЛИ СА ОФОРМЕНИ, СЪГЛАСНО 

ИЗИСКВАНИЯТА, КАТО ПРОВЕРЯВА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОСОЧЕНА В 

ЗАЯВЛЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ, ЗА КОЯТО ИМА СЛУЖЕБЕН ДОСТЪП. 

11.4.КОМИСИЯТА ОТСТРАНЯВА ОТ УЧАСТИЕ КАНДИДАТ, ЗА КОГОТО СЕ 

УСТАНОВИ НЕВЯРНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВОТО ПО 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

11.5.ДЕЙСТВИЯТА НА КОМИСИЯТА ДО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ДА СА 

ПУБЛИЧНИ. 

11.6.ТЪРГЪТ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗАВЪРШВА СЪС ЗАПОВЕД НА ОРГАНА, 

ОТКРИЛ ПРОЦЕДУРАТА, ЗА: 

 -ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ НА ПЪРВО И ВТОРО 

МЯСТО И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КУПУВАЧ ИЛИ 

 -ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГА. 

11.7.КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ-НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА. 
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11.8.Заповедта се издава в три-дневен срок от утвърждаването на протокола на 

комисията. Заповедта се публикува на интернет страницата на общинското предприятие 

на адрес: http://zemiigori.com  

11. 9.Прекратяването на процедурата  става при условията на чл.64 от НУРВИДГТ. 

 

V. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК 

ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

12. Участникът се отстранява на основание чл.22, ал.4 от НУРВИДГТ, когато: 
 

12.1. НЕ Е ПРЕДСТАВИЛ НЯКОЙ ОТ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ ТЕ СА  

ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВИД И СЪДЪРЖАНИЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗИСКАНИТЕ.  
12.2. ЗА КОГОТО СА НАЛИЦЕ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ 

НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗГ. 
12.3. КОЙТО НЕ Е ВНЕСЪЛ В СРОК ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. 
12.4.НЕ СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОР С УЧАСТНИК, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ, 

КОЙТО ОТКАЖЕ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ВЛИЗАНЕ В 

СИЛА НА ЗАПОВЕДТА НА ПРОДАВАЧА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КУПУВАЧ, ИЛИ В 

14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ЗАПОВЕДТА НЕ ПРЕДСТАВИ 

ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.5 ОТ НУРВИДГТ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ НЕ ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ПРОЦЕДУРАТА. 
12.5. ДОКУМЕНТИТЕ ПО Т.12.4. СЛЕДВА ДА СА ВАЛИДНИ КЪМ ДАТАТА НА 

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА. 
13. Не се сключва договор с участник, определен за купувач, който има парични 

задължения към държавата или към столична община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен държавен орган. 

 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

14.  Гаранция за участие в търга с тайно наддаване-5 % от стойността на 

предлаганата дървесина и представлява сума в размер 508,69 лв. /петстотин и осем лв и 

69ст./, вносима единствено по банков път. 

Гаранцията за участие се предоставя единствено под формата на парична сума, платима 

по банковата сметка на ОП „УОЗГ“, а именно: 

IBAN  BG17 SOMB 91303312875001 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД, клон 

„Врабча“, на името на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ 

Гаранцията за участие следва да е постъпила реално до 16,00 ч на 23.03.2020г. 

В платежното нареждане за внасяне на гаранцията за участие, задължително се посочва 

четливо ОП „УОЗГ“, за участие в търг с тайно наддаване за прогнозни количества 

дървесина от склад, номера на подотдела, за който се внася, наименование и ЕИК на 

фирмата. 

със срок на валидност 30/тридесет/ дни от крайният срок за изпълнение на дейностите. 

 

15.Продавачът освобождава гаранциите за участие на: 
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- отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или второ 

място, в срок 3 (три) работни дни след изтичането на срока за обжалване на Заповедта на 

продавача за определяне на купувача; 

- класираните на първо и второ място участници – след сключването на договора за 

изпълнение. 

16.При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се 

освобождават в срок от 3 /три/ работни дни, след влизане в сила на заповедта за 

прекратяване. 

17. Гаранцията за участие се връща, съответно – освобождава, без да се дължат 

лихви за периода, през който средствата законно са престояли по сметките на Столична 

община. 

18. Гаранция за участие се задържа, когато участник в процедурата: 

- оттегли заявлението си за участие, след изтичане на срока за подаването му. 

- обжалва заповедта на продавача за определянето на купувач, до решаване на спора от 

съда; 

- е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор. 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

  19.  Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% /пет процента/ от 

достигнатата цена за предлаганата дървесина и следва да бъде представена от спечелилия 

търга участник преди подписване на договора . 

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена:  

            -под формата на банкова гаранция, учредена в полза на продавача или  

-под формата на парична сума, внесена по сметката на продавача 

IBAN BG17 SOMB 91303312875001 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД, клон 

„Врабча“, на името на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“. 

 

         20. В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта на продавача за определяне на 

купувач, участникът, определен за купувач представя документ за внесена в полза на 

продавача гаранция за изпълнение на договора. 

 

        21. Гаранцията за изпълнение на договора се връща, съответно се освобождава без 

да се дължат лихви за периода, през който средствата са престояли по сметката на 

продавача, при условие, че купувачът изпълни пълно и точно договорните си 

задължения. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок 5 /пет/ работни дни след 

заплащане на всички дължими суми по договора и транспортиране на цялото количество 

дървесина, предмет на договора и след подписване на двустранен приемо-предавателен 

протокол. За пълно неизпълнение на договорните задължения следва да се счита 

незаплащане на част или на цялата стойност на всички договорени количества 

дървесина, както и невъзможност за организиране транспортирането на заплатената 

дървесина за сметка на купувача в предвидения за това срок, а именно  в срок до един 

месец от датата на извеждане на договора в деловодството в ОП“УОЗГ“. 

 

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

22. В срок от 3 (три) дни от получаване на протокола за работата на комисията по 

провеждане на процедурата ,органът открил търга го утвърждава и издава заповед за 

класиране на участниците и определяне на купувач. Заповедта се съобщава на 
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участниците по реда на чл. 61 от АПК и се публикува на интернет страницата на ОП 

„УОЗГ“. 

23.Продавачът сключва договор с участника , обявен за купувач в 7-дневен срок 

от влизане в сила на заповедта. 

24. При отказ на участника, определен за купувач да сключи договор в 

горепосочения срок, продавачът предлага сключването на договор на участникът, 

класиран на второ място. 

25. При подписване на договора участникът, определен за спечелил трябва да 

представи: 

25.1.Документ издаден от органите на НАП /може да бъде и справка от 

електронния регистър на НАП, издадена чрез електронен подпис/, удостоверяващ, че 

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

държавен компетентен орган, издадено не повече от шест месеца, преди датата на 

сключване на договора. 

25.2.Свидетелство за съдимост на лицата, овластени по реда на Търговския закон 

за съответния вид търговец да представлява търговеца, валидно към дата на сключване 

на договора. 

25.3.Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му, в зависимост от направения от 

участника избор за формата на гаранцията-внесена парична сума или оригинална 

банкова гаранция. 

Горепосочените документи да са валидни към датата на подписване на договора. 

При представяне на заверено копие на изискуем документ, участникът представя и 

оригинала за сравнение. Банковата гаранция се представя единствено в оригинал. 

25.4. Договор не се сключва с участник, който не представи някой от документите 

по предходната точка. 

25.5. Договор не се сключва с участник, който има парични задължения към 

Столична община. 

25.6. Ако спечелилият участник откаже да подпише договора, се поканва да 

подпише договор класираният на второ място участник, като същият е длъжен в седем-

дневен срок от получаване на поканата да заяви в Столична община писмено своето 

намерение. В случай, че той също откаже, органът издал заповедта за определяне на 

резултатите от класирането, прекратява процедурата. 

 

IX НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

26. Цената на дървесината в размер на 100% /сто процента/ се заплаща преди 

подписване на договора. 
26.1.Плащането се извършва по следната банкова сметка: IBAN BG 26 SOMB 

91303112875001; BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД, клон Врабча. 

 

27. Участниците могат да получават допълнителна информация във връзка с търга 

на адреса на ОП  „Управление на общински земи и гори” на тел 952 50 83. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

        
ЗАЯВЛЕНИЕ  

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 

ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД 

 

 

От…………………………………………………………………………………………… 

/собствено, бащино и фамилно име/ 

 Живущ/а на адрес:……………………………………………………………………… 

с ЕГН…………………………-представител на………………………………………. 

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

С ЕИК……………………………, със седалище и адрес на управление:……............. 
/наименование на ЮЛ/ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Заявявам, че желая да участвам в таен търг за определяне на купувач на действително 

добита дървесина от временен склад, в отдел 793 подотдел-н, находящ се  върху 

общинска горска територия, в териториалния обхват на РДГ София. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

1.Съм запознат и съм съгласен с всички условия и предмета на настоящия търг. 

2. Съм запознат и съм съгласен с условията на проекта за договор, част от тръжната 

документация. 

3.Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи 

норми и стандарти, които се отнасят за процедурата. 

4.Съм внесъл гаранция за участие в търга в размер на 5% от началната стойност на 

обекта. 

4. Известно ми е, че в случай, че бъда определен за купувач, за да сключа договор 

трябва да представя следните документи: 

- Документ издаден от органите на НАП удостоверяващ, че нямам парични задължения 

към държавата, установени с влязъл в сила акт на държавен компетентен орган, издадено 

не повече от шест месеца, преди датата на сключване на договора. 

 

- Свидетелство за съдимост на лицата, овластени по реда на Търговския закон за 

съответния вид търговец да представлява търговеца, валидно към дата на сключване на 

договора. 
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- Документ за внесена или учредена в полза на продавача гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% от стойността му, в зависимост от направения от кандидата 

избор за формата на гаранцията-внесена парична сума или оригинална банкова гаранция. 

5. Давам съгласието си личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с участието 

ми в гореспоменатата процедура. 

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

Наказателния кодекс. 

 

Дата:         Подпис и печат:  

         

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

 

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИК 

В търг с тайно наддаване за продажба на действително добита дървесина от временен 

склад отдел 793-н 

 

 

1. Наименование на кандидата  
________________________________________________________________ 

 

2. Адрес 

________________________________________________________________ 

 (град, код, улица № ) 

телефон:     ________________ мобилен телефон: _________________ 

факс:   ________________ 

E-mail:   ______________________________________ 

 

3.Лични данни на ръководителя (пълномощника) 

________________________________________________________________ 

(трите имена) 

лична карта № ____________________, издадена на ___________________ 

от ______________________________ 

ЕГН: _________________________ 

 

4. Фирмени данни:  

ДДС регистрация на: ________________ г. 

 

5. Обслужваща банка  
име: ___________________________________________________________ 

IBAN: ____________________ 

BIC: _______________________ 

титуляр на сметката: _____________________________________________ 

Давам съгласието си личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с участието ми 

в горепосочената процедура. 

 

 

Дата:………………..      Подпис:……………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

   

Долуподписаният ………………………………………………………………,  

в качеството ми на ……………………………………………………………… 

(управител,  член на управителен орган ) 

на ……………………………………………..…………………………………. 

(наименование на кандидата) 

декларирам, че аз лично или представляваното от мен дружество не съм,  

съответно не е: 

 

а) 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; 

б) не съм обявен в несъстоятелност и не съм в производство по несъстоятелност; 

в) не съм в производство по ликвидация; 

г) не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби 

на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество (ЗПКОНПИ)  с Директора на ОП  „УОЗГ“ 

              д) не съм сключил договор с лице по чл.68 от ЗКОНПИ 

e) не съм лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) нямам парични задължения към държавата и към Столична община, с влязъл 

в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване 

или отсрочване на задълженията. 

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ……… г.    ДЕКЛАРАТОР: 

 

 

Забележка: декларацията се представя в оригинал. 
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ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР№ ......................................................................../............................... 

 

Днес ,.............. 20120 година, в София между: 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И 

ГОРИ“ с  ЕИК в регистър БУЛСТАТ: 000 696 327 2006,с И№ по ЗДДС: BG 000 696 327 

2006, със седалище и адрес  на управление:  гр. София, бул. „Петко Каравелов“№5;e-

mail: tit_uozg@abv.bg, представлявано от Директора инж. Тодор Иванов Тодоров   и   

гл. счетоводител  Станимира Миткова Скендерова  ,наричано по-долу ПРОДАВАЧ, от 

една страна   и 

    ......................... със седалище и адрес на управление ......, представлявано от        

........................, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ,  

на основание заповед №  СОА20-РД09- 1369/18.02 2020г. на кмета на Столична община 

и протокол от работата на комисията от…………….2020г  за избор на купувач в проведен 

търг с тайно наддаване се сключи настоящият договор за продажба на дървесина от 

склад. 

 І . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1.ПРОДАВАЧЪТ чрез ОП „Управление на общински земи и гори“, се 

задължава да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху количеството добита 

дървесина от отдел 793-н, а КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати предложената от 

него цена 100%  преди транспортиране на дървесината. 

1.2.Същата е по добити количества, сортименти и цени, определени 

пропорционално на съотношението между достигнатата на процедурата и началната 

цена на обекта, както следва: 

  

Категории дървесина, 
сортимент 

Д. вид м³ 
ср. цена 

лв. 
обща стойност 

лв. 

        

едра      

трупи за бичене над 50см Стп    

трупи за бичене 18-50  см Стп    

             

средна      

Дървесина за целулоза Стп    

             

дребна      

Дървесина за целулоза Стп    

                

дърва      

Обли занаятчийски материали Стп    

Дърва за целулоза Стп    

Общо за подотдела      
 

 

        ІІ.  ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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  2.1. Цената, която КУПУВАЧЪТ заплаща за обект 793-н е ........................ 

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

        2.2. Плащането на цената се извършва по банкова сметка на ПРОДАВАЧА с IBAN          

BG 26 SOMB 91303112875001; BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД, клон 

Врабча. 

         2.3. Фактурирането на дървесината се извършва по асортименти въз основа на 

издадените превозни билети. Електронните превозни билети /ЕПБ/ се издават от ОП 

„УОЗГ“, като таксите за ЕПБ са включени в цената на дървесината. 
 
  

 
        ІІІ. ПРЕДАВАНЕ НА ВЛАДЕНИЕТО И ПРЕМИНАВАНЕ НА 
СОБСТВЕНОСТТА: 

 
 3. Дървесината преминава в собственост на Купувача, в момента на подписване 
на двустранен приемателно-предавателен протокол и заплащане на цената 100%. 
 
         ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  
 
         4. Права и задължения на ПРОДАВАЧА : 
         4.1.Да спре транспортирането на дървесината от временен склад при лоши 
метеорологични условия, както и при форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т.23 
от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (приета с ПМС № 
316/24.11.2011г., изм. и доп. ДВ бр. 55 от 7.07.2017 г.), като за този период Купувачът не 
дължи неустойка. При спиране транспортирането на дървесината се изготвя протокол, в 
който се отразява причината за спиране и за какъв срок ще бъде спирането на 
транспортиране. 
          4.2. Да осигури на Купувача достъп до местата на предаване на договореното 
количество дървесина с подходяща техника, съобразена с теренните условия за товарене 
и транспортиране, за което се извършва оглед на място и се подписва протокол. В случай, 
че определените за транспортиране трасета касаят преминаването през пътища-
общинска собственост,  собственост на физически лица или на юридически лица, същите 
се поканват да присъстват на огледа. 
         4.3. Да осигури свой упълномощен представител за експедиране на дървесината и 

маркирането и с контролна горска марка в срок от един работен ден от получаване на 

известие от Купувача по т. 5.7. 

         4.4.Издава на Купувача превозни билети до размера на заплатената дървесина. 

         4.5.Уведоми писмено Купувача в три-дневен срок от настъпване на форсмажорните 

обстоятелства по т.4.1. и да приложи доказателства за това. 

         4.6.Удължи срока на договора, в случай, че на основание т. 4.1, транспортирането 

на дървесина по договора временно е преустановено с периода, за който е преустановено. 

         5.     Права и задължения на КУПУВАЧА: 

         5.1. Да получи заплатеното количество дървесина, съгласно договора.  

         5.2. Да получи превозни билети за транспортиране на заплатената от него 

дървесина.  

         5.3. Да получи достъп  за товарене и транспортиране на заплатената дървесина по 

договора, след подадена заявка до Продавача, освен в случаите по т.4.1. 

        5.4. Да заплати изцяло стойността на всички договорени количества дървесина . 

        5.5. Да организира транспортирането на заплатената дървесина за своя сметка в срок 

до един месец от датата на извеждане на договора в деловодството в ОП“УОЗГ“. След 
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изтичане на този срок неизвозената с превозен билет дървесина, остава в разпореждане 

на ОП“УОЗГ“ 

        5.6. 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. 

         5.7. Да уведомява най-малко един работен ден предварително Продавача за всяко 

предстоящо транспортиране на дървесина от обекта. 

         5.8.Да спазва нормативните изисквания, предвидени в българското 

законодателство, регламентиращи транспортиране на дървесина, както и нормативните 

изисквания за техническата и пожарна безопасност и охрана на труда и опазване на 

обществената инфраструктура. 

         5.9. Купувачът няма право да прехвърли на трети лица правата и задълженията по 

настоящия договор. 

         5.10.Преди подписване на настоящия договор, Купувачът внася гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 5% от цената по т.2.1. а именно…………………лв 

/…………………………………………………………/. 

Гаранцията за изпълнение е представена по избор на Купувача във вид на: 

 -парична сума, внесена по сметка на Продавача: 

IBAN BG 17 SOMB 91303312875001; BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД, клон 

Врабча. 

 -банкова гаранция, учредена в полза на Продавача-в оригинал, в която да е 

вписано, че е със срок 1 месец-еднакъв със срока на договора. Банковата гаранция се 

освобождава след изрично писмено уведомление от Продавача. 

        5.11. Гаранцията за изпълнение се освобождава при изпълнение на договорните 

задължения в срок 5 /пет/ работни дни след заплащане на всички дължими суми по 

договора и транспортиране на цялото количество дървесина, предмет на договора, като 

при неспазване на посочения срок Продавачът дължи лихва в размер на законната лихва 

за всеки ден просрочие. 

        5. 12. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след съставяне на 

протокол, с който се установява, че трасето на пътя, по който е транспортирана 

дървесината, е възстановено в първоначалното му състояние. 

         5.13.Гаранцията за изпълнение ще бъде задържана при неизпълнение на 

задълженията, посочени в т.2.1. и т.5.5. 

 

        V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  
 

       6.1. С изтичане на срока на договора. 

       6.2. С изпълнение предмета на договора. 

       6.3. Преди изтичане на срока на договора: 

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

       6.3.2. ПРОДАВАЧЪТ прекратява договора  незабавно с едностранно писмено 

уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи в случай, че Купувачът не 

изпълни т.5.4.,5.5, 5.6., 5.8. 

       6.3.3.КУПУВАЧЪТ  прекратява договора  незабавно с едностранно писмено     

уведомление при виновно неизпълнение на т.4.3. от задълженията на Продавача в 

договора. 

        6.4. Когато след сключване на договора, поради форсмажорни обстоятелства, 

съгласно т. 23 от ДР на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 



14 

 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, възникнали след сключването му, в резултат 

на което неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай всички 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. 

  

VІ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

        7. Настоящият договор влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната 

система на ОП“ УОЗГ“. 

        8. Страните  не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия 

договор , ако това се дължи на непреодолима сила. 

        9. Възникналите спорове, относно приложението и тълкуването на настоящия 

договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в 

писмено споразумение, а когато такова липсва, спорът се решава от компетентния съд. 

        10.. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД. 

        11. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 

страните, изразено в писмена форма. 

        Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните и един за досието на обекта. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                     КУПУВАЧ: 

ДИРЕКТОР НА ОП“УОЗГ“                                                                                  

      /ИНЖ. ТОДОР ТОДОРОВ/                                   

 

 

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ОП УОЗГ: 

                                                              /Ст. Скендерова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за приемане на условията на проектодоговора 

 

 

 

 

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

                                                                        /трите имена/ 

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

ЕИК .............................,  

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

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

 

1. Запознати сме със съдържанието на приложения към настоящата документация 

проект на договор. 

2. Приемаме всички клаузи в приложения към настоящата документация проект 

на договор. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дата :..............                        Подпис и печат :.........................  

               /име, длъжност/ 
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