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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА
СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

от ОБЕКТ: № 1401
отдели: 201 „р”

на територията на Община Чепеларе

гр. Чепеларе, Януари
2014 година

СЪДЪРЖАНИЕ
на документацията за участие в ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за
продажба на стояща дървесина на корен от Обект: № 1401, горска
територия – общинска собственост.
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2.
3.
4.

Заповед № 46/29.01.2014 г. на Кмета на Община Чепеларе
Условия за участие в търга с тайно наддаване.
Заявление за участие – Приложение № 1.
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3 от „а” до „ж” от
Наредбата - Приложение № 2.
5. Декларация, съдържаща описание на техниката, която ще бъде използвана при
изпълнение на добива на дървесината – Приложение № 3.
6. Декларация, съдържаща списък на лицата, които ще участват в изпълнение на
добива на дървесината – Приложение № 4;
7. Декларация за приемане условията на проекто-договора – Приложение № 5.
8. Декларация за извършен оглед – Приложение № 6.
9. ЦЕНОВА ОФЕРТА – Приложение № 7.
10. Проекто – договор.
11.Технологични планове за обекта.
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ЗАПОВЕД
№ 46
гр. Чепеларе, 29.01.2014 г.
На основание чл.4, ал.2, във връзка с чл.3, ал.1, чл.49, ал.1, т.2, чл.50, т.4, чл.65, във връзка с чл.53,
ал.2 и чл.15, ал.3 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

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина
на корен по чл.49, ал.1, т.2 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,
наричана за краткост Наредбата.
2. Предметът на търга е продажба на стояща дървесина на корен от Обект: №
1401, горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Община Чепеларе.
Процедурата следва да бъде проведена по реда на чл.15-чл.24 във връзка с чл.65, ал.1,
чл.53, ал.2 от Наредбата и съгласно утвърден график от Кмета на Община Чепеларе.
Прогнозните количества дървесина по обекти, отдели и подотдели, категории
дървесина, начални цени, гаранции за участие са както следва:
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3. Посочените количества дървесина за обекта са прогнозни. При разлики
между действително добитата дървесина от съответния обект и посочените в
настоящата документация, заплащането ще се извършва по действително добито
количество отразено в предавателно-приемателния протокол по достигнати цени,
отразени в договора за покупко-продажба на стояща дървесина на корен.
4. Продажбата на дървесината – предмет на търга ще се извършва на
стандартни сортименти по Български държавен стандарт (БДС).

5. Условия за получаването на дървесината: подписване на предавателноприемателен протокол и предварително заплащане на добитата дървесина от
спечелилия кандидат.
6. Място на получаване на дървесината ще бъде от временни складове в
отдели/подотдели: 201 „р” – горска територия: общинска собственост.
Мерната единица определена за единица обем дървесина е плътен
кубически метър.
7. Крайният срок за добив и транспортиране на дървесината е не по – късно от
30.06.2014 г.:
8. Тръжните документи могат да се закупят от КАСАТА на Община Чепеларе,
ул. Беломорска № 44Б, етаж – І-ви, стая № 3.
а/ всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа от 30.01.2014г. до
10.02.2014г. срещу заплащане по 50,00 лв.
б/ за втора дата конкурсните документи се закупуват всеки работен ден от
9:00 часа – 17:00 часа до 17.02.2014 г., срещу заплащане по 50,00 лв.
9. Определената гаранция за участие за обекта е посочена в таблица по т.1 и
се внасят по сметката на Община Чепеларе – IBAN: BG 18 CREX 92603316074500,
BIC: CREXBGSF при „Токуда банк” АД – ИРМ гр. Чепеларе, всеки работен ден в
периода от 30.01.2014г. до 10.02.2014г. за повторен конкурс до 17.02.2014 година.
Внесените гаранции за участие в търга се освобождават, респ. задържат по реда
и условията на чл.31 и чл.32 от Наредбата.
10. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% /пет на сто/ от
стойността на достигнатата цена за общото количество дървесина в обекта.
Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена преди подписването на
договора в една от следните форми:
- банкова гаранция
- парична сума
Гаранциите за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се
внасят само по банков път по сметка на Община Чепеларе – IBAN: BG 18 CREX
92603316074500, BIC: CREXBGSF при „Токуда банк” АД – ИРМ гр. Чепеларе.
11. Оглед на насажденията, включени в обекта може да се извършва всеки
работен ден от 9.00 до 16.00 часа за времето от 30.01.2014г. до 10.02.2014г., при
повторен конкурс до 16.00 часа на 17.02.2014г., със собствен превоз в присъствието
на служител от Община Чепеларе и след представяне на документ за закупена
документация за обекта.
Извършения оглед се удостоверява с декларация по образец.
12. Офертите на участниците в търга, оформени съгласно изискванията
посочени в условията за провеждане на процедурата се подават в деловодството на
Общинска администрация, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа от 30.01.2014г. до
10.02.2014г., за втора дата на процедурата всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа до
17.02.2014г.
Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от
упълномощен представител. Върху плика се посочват името на кандидата, обекта,
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес .
При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по
образец, за което на приносителя се издава документ.
Едно физическо лице не може да представлява повече от един кандидат в
процедурата.

Срокът за валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 90
календарни дни от насрочената първа дата за провеждане на процедурата.
Възложителят може да изиска от кандидата да удължи срока на валидност на
офертата до момента на сключване на договора.
13. До участие в процедурата се допускат физически лица и/или търговци,
регистрирани в публичния регистър, съгласно чл.235 и чл.241 от ЗГ и притежаващи
удостоверение за регистрация за съответната дейност.
В процедурата не могат да участват кандидати, за които са налице
обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от буква „а” до буква „ж” 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”.
Офертата на участниците следва да съдържа документите по чл.18, ал.1 от
Наредбата, както следва:
13.1. Заявление за участие – по образец;
13.2. Документ за закупени тръжни книжа – копие;
13.3. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал;
13.4. За юридически лица и еднолични търговци – Единен идентификационен
код за лицата, регистрирани в Република България, или данни за търговската
регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидат в
процедурата е чуждестранно лице;
13.5. За физическо лице – копие от документа за самоличност;
13.6. Декларация – 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;
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. 1 от допълнителната разпоредба на
ЗПУКИ с кмета на Община Чепеларе;
д) не е сключил договор с лице по чл. 21 на ЗПУКИ;
е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и Община Чепеларе. Съответните
се удостоверяват с представяне на документ от компетентни органи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата;
Тези изисквания се отнасят за управителите и членове на управителните
органи на кандидата.
14. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по
чл.235 и чл.241 или съгласно §35, ал.8 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на
случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за дейностите в горите (обн. в ДВ. бр. 96 от
06.12.2011 г.) и копие от сключен договор с лицензирания лесовъд. Когато
управителят или изпълнителен член на управителните органи на кандидата или
физическото лице – едноличен търговец, притежава удостоверение за регистрация за
упражняване на частна лесовъдска практика за съответната дейност, кандидатът
може да участва в процедурата и без да има сключен договор.
15. Декларация, че кандидата няма да използва подизпълнители;
16. Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата – 90
/деветдесет/ календарни дни.

17. Препоръка за добро изпълнение на договор /изпълнен през последните
три години/ за дейност със същия или сходен предмет – минимум една
препоръка, ако кандидатът е изпълнявал договори за изпълнение на дейности,
свързани с предмета на търга или декларация в свободен текст, че не е
извършвал дейности по добив на дървесина.
18. Доказателства, че разполага с необходимата техника и животинска
тяга за изпълнение на добива:
Минимални изисквания за необходимата техника, както следва:
- Два броя бензиномоторни триони два броя коне.
- Декларация по образец, съдържаща описание на техниката и
животинската тяга, които ще бъдат използвани.
- Първични счетоводни документи или заверено извлечение от
счетоводни книги на сметка 204 за ДМА при собствена техника.
- Копия от договори за наем. Наетата механизирана техника следва да
бъде регистрирана по закона за регистрация и контрол на земеделската и горска
техник.
- за механизираната техника се представят копия от свидетелства за
регистрация на техниката по ЗРКЗГТ.
- животинската тяга, която ще бъде използвана за изпълнение на
услугата се описва в декларацията.
19. Декларация, съдържаща списък на лицата, които ще участват в
изпълнение на дейността.
Минимални изисквания – минимум 4 лица, от които две да притежават
документ за правоспособност за работа с механизираната техника –
бензиномоторен трион и две лица, които ще извършват извоза на дървесина.
19.1. Заверени копия от трудови договори на лицата, които ще участват в
изпълнение на дейността и копия от справки за подадени уведомления по чл.62,
ал.5 от КТ, както и справка издадена от НАП за актуалните действащи трудови
договори на участника.
19.2. Документ за правоспособност на лицата, които ще извършват
операциите с механазираната техника – копие от документ за правоспособност
за работа с БМТ.
20. Подписан проекто - договор.
21. Декларация за извършен оглед на обекта.
22. Отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, съдържащо
пълното и подписано ценово предложение на кандидата, наименование на обекта и
името на кандидата – по образец (Приложение № 5);
Когато кандидат в търга е обединение или чуждестранно физическо лице
или юридическо лице и техни обединения, се прилага чл.18, ал.4 и ал.5 от Наредбата
и изискванията, поставени в условията на документацията.
Когато участниците не представят някой от горе изброените документи или
не са изпълнили други изисквания, предвидени в Наредбата ще бъдат отстранявани
от участие в конкурса и няма да бъдат допускани до разглеждане на предлаганата от
тях цена.
В процедурата не се допуска да бъдат използвани подизпълнители.
23. Критерият за оценка на офертите е съгласно чл.65, ал.2 от Наредбата:
НАЙ – ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА за общото количество дървесина включено
в обекта.

Кандидатите не могат да предлагат цени по – ниски от посочената за
съответния обект.
24. Определям първа дата за провеждане на търга с тайно наддаване –
11.02.2014 година от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чепеларе, етаж
трети.
25. Определям втора дата за провеждане на търга с тайно наддаване –
18.02.2014 година от 10.30 часа в заседателната зала на Община Чепеларе, етаж
трети.
26. Утвърждавам тръжна документация за участие, която е неразделна част
от заповедта.
27. Настоящата заповед да бъде публикувана и обявена съгласно реда на чл.14,
ал.1 и чл.16, ал.6 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». Копие от настоящата заповед да се
постави на таблото за обяви в сградата на Община Чепеларе - за сведение.
28. За повече информация - тел.03051/82-77 - лице за контакт: Мария Бундова.
29. Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите
длъжностни лица от Община Чепеларе, за сведение и изпълнение.

ТОДОР БОЗУКОВ
Кмет на Община Чепеларе

СД/МБ

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ТАЙНО
НАДДАВАНЕ
1. В процедурата могат да участват търговци регистрирани в публичния регистър на
Изпълнителна агенция по горите по чл.241 от Закона за горите.
2. Кандидатите следва да притежават удостоверение за регистрация в публичния
регистър на Изпълнителна агенция по горите, издадено на основание чл. 241 от ЗГ за
дейностите по чл. 10, ал.1, т.1 от Наредбата – добив на дървесина.
3. Кандидатите трябва да има сключен трудов договор най – малко с едно физическо
лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика в регистъра на ИАГ за
дейностите – чл.233, ал.1, т.4 от ЗГ. Когато управителят или изпълнителен член на
управителните органи на кандидата или физическото лице ‐ едноличен търговец, притежава
удостоверение за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика, кандидатът
може да участва в процедурата и без да има сключен трудов договор.
4. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, за който е налице, което и да е от
обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 „а” до „ж” 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, а именно:
4.1. 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;
4.2. е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
4.3. е в производство по ликвидация;
4.4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с кмета на Община
Чепеларе;
4.5. е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
4.6. е лишен от право да упражнява търговска дейност;
4.7. има парични задължения към държавата и към общината, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган.
Изискванията по т.4 се отнасят за управителите на кандидата или за лицата,
овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват
търговеца.
5. Кандидатите трябва да отговарят на специфичните технически и технологични
изисквания за извършване на дейностите, определени в заповедта за откриване на
процедурата и в настоящите условия.
6. При изготвяне на предложението всеки кандидат трябва да се придържа точно към
условията, обявени от Купувача.
7. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки кандидат може да промени,
допълни или оттегли офертата си.
8. Всеки кандидат в процедурата има право да представи само една оферта.
9. Всяка оферта задължително съдържа изискуемите по чл.18, ал.1 от Наредбата
документи и настоящите условия.
10. Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице
всички документи, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
11. В процедурата НЕ СЕ ДОПУСКА да бъдат използвани подизпълнители.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ.
1. ТЪРГЪТ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ е за продажба на стояща дървесина на корен по
чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата. Предметът на търга е продажба на стояща дървесина на
корен от Обект, горска територия – общинска собственост. Процедурата следва да бъде
проведена по реда на чл.15 – чл.24 във връзка чл.65, ал.1, във връзка чл.53, ал.2 от
Наредбата и съгласно утвърден график от Кмета на Община Чепеларе. Прогнозните
количества дървесина по обект, отдели и подотдели, категории дървесина, начални
цени, гаранции за участие, са както следва:

Обект № /Отдел/Подотдел/Сортимент

Дървесен вид

Количество

Начална
цена без
ДДС

1

2

3

лв./куб.м.
4

обект № 1401
отдел 201 „р”
Едра
І а клас над 50 см
І клас над 30 см
ІІ клас от 18 до 29 см

черен бор
черен бор
черен бор

518
137
312
69

Средна
ІІІ клас от 14 до 17 см
ІV клас от 11 до 13 см
V клас от 8 до 10 см

черен бор
черен бор
черен бор

4
4
0.00
0.00

48.00
38.00
38.00

Дребна
VІ клас

черен бор

0.00

20.00

Дърва

73.00
68.00
57.00

Стойност
/к.3*к.4/
лв
5

35150.00
10001.00
21216.00
3933.00
192.00
192.00

0.00
0.00

0.00

88

ОЗМ

дърва за огрев
Общо за отдел 201 р
Гаранция за участие

880.00

черен бор

0.00

43.00

0.00

иглолисти

88

10.00

880.00

610

36222.00
1811.10

При продажбата на стоящата дървесина на корен – предмет на търга се прилага
Български държавен стандарт (БДС). Сечта, окастрянето и разкройването да се
извършват в сечището със задължение да се извлекат найценните сортименти и да не се
допуска похабяване на дървесината. Опис на дървесината по дървесни видове,
количества, начални цени и асортименти се съдържа в Приложение от тръжната
документация.
2. КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Е : 30.06.2014 г.
3. Критерият за оценка на офертите е „НАЙ‐ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”.

4. Срокът на валидност на офертите е минимум 90 /деветдесет/ календарни дни,
от насрочената първа дата за провеждане на процедурата.

ІІІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И
ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
1. Стойността на документацията за участие е в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ и
може да бъде закупена всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа от касата на Община Чепеларе,
адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска № 44Б в срок до 10.02.2014год. включително, а за втора
дата всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа в срок до 17.02.2014год.
Цената на тръжната документация може да се заплати в касата на Община Чепеларе.

Пълен достъп до тръжната документация е предоставен на кандидатите на интернет
страницата на Община Чепеларе ‐ www.chepelare.org публикувана десет дни преди крайният
срок за подаване на оферти.
2. Гаранцията за участие в търга е в размер на 5% /пет на сто/. Гаранцията за участие за
обекта е определена в абсолютна стойност в таблицата по т.1 от настоящите условия.
Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума, внесена по
сметка на Продавача  IBAN: BG 18 CREX 92603316074500, BIC: CREXBGSF при „Токуда банк”
АД – ИРМ гр. Чепеларе.
Гаранцията за участие следва да е постъпила по посочената банкова сметка до
10.02.2014г., а при провеждане на търга на втора дата до 17.02.2013г.
3. Гаранцията за изпълнение е 5% /пет на сто/ от достигнатата при провеждане на
търга цена. Представя се в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на
Община Чепеларе или банкова гаранция. Когато кандидатът, определен за спечелил търга,
избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в
същата следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на Община
Чепеларе, да има срок на валидност не по‐малко от 30 дни след приключване изпълнението на
договора.
4. Продавачът освобождава и задържа гаранциите за участие и изпълнение по
реда на чл.3033 от Наредбата.
4.1. Продавачът освобождава гаранциите за участие на:
‐ отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ
място, в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Продавача
за определяне на Купувач;
‐ класираните на първо и на второ място ‐ след сключването на договора.
4.2. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се
освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.
Продавачът освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата
законно са престояли при него.
Продавачът задържа гаранцията за участие, когато кандидат в процедура:
‐ оттегля офертата след изтичането на срока за подаването й;
‐ обжалва заповедта на Кмета на Община Чепеларе за определяне на купувач ‐ до
решаване на спора с влязло в сила решение;
‐ е определен за купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор.
4.3. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от Продавача при
изпълнение на договорните задължения /заплащане на всички суми по настоящия договор и
след окончателно транспортиране на цялото количество действително добита дървесина/.
Условията за освобождаване на гаранцията за изпълнение се съдържат в проекто‐
договора.
5. Оглед на насажденията от съответната обособена позиция може да се извършва
всеки работен ден до 10.02.2014 г. от 09:00 до 16:00ч, в присъствието на представител на
Община Чепеларе, а за втора дата – всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа до
17.02.2014 г. Разходите за огледа са за сметка на кандидатите.
Оглед в присъствието на представител от Община Чепеларе се извършва след
представянето на документ за закупена документация за участие в търга.
6. Всеки кандидат поема всички разноски по изготвяне на офертата и представянето й.
От страна на общината не могат в никакъв случай и при никакви обстоятелства да бъдат
заплащани тези разходи, независимо от изхода на процедурата.

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
КАНДИДАТИТЕ
Съгласно чл.18, ал.1 от Наредбата и Заповедта за откриване на търга с тайно
наддаване офертата на всеки кандидат следва да съдържа:
1. Заявление за участие с посочен ЕИК за лицата, регистрирани в Република България.
/Приложение № 1/  представя се в оригинал.

1.1. За юридически лица и еднолични търговци – Единен идентификационен код за
лицата, регистрирани в Република България, или данни за търговската регистрация съгласно
националното законодателство в случаите, когато кандидат в процедурата е чуждестранно
лице;
Когато кандидат в търга е чуждестранно лице, се представят данни за търговската
регистрация съгласно националното законодателство на кандидата.
2. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата за обособените позиции, за
които кандидатът участва – заверено копие.
3. Документ за закупена тръжна документация – заверено копие.
4. Декларация /Приложение № 2/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3
от „а” до „ж” от Наредбата. Представя се за управителите на кандидата или за лицата,
овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват
търговеца ‐ представя се в оригинал.
5. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за
дейността по чл.233, ал.1, т.4 от ЗГ – заверено копие.
6. Удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция по
горите на наетото лице – заверено копие.
Когато управителят или изпълнителен член на управителните органи на кандидата
или физическото лице ‐ едноличен търговец, притежава удостоверение за регистрация за
упражняване на частна лесовъдска практика за дейностите по добив на дървесината
кандидатът може да участва в процедурата. В този случай се представя копие от
удстоверението на съответното лице.
7. За доказване на техническите възможности кандидатите представят следните
документи:
7.1. Доказателства, че кандидатът разполага с необходима техника за обекта:
‐ Декларация /Приложение № 3/, съдържаща описание на техниката, която ще бъдат
използвана при изпълнение на добива на дървесината – представя се в оригинал;
‐ Първични счетоводни документи или заверено извлечение от счетоводните книги за
притежавани ДМА при собствена техника или друг документ, доказващ собственост, или копия
от договори за наем /представят се при сключването на договора/.
‐ За механизирата техника се представят копия от свидетелствата за регистрация на техниката
по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ и чл.2 от
Наредба № 7 от 23.03.2010г. за реда и условията за регистрация на земеделската техника,
горската техника и машини за земни работи, издадена от МЗХ и валидни талони за преминат
технически преглед /представят се при сключването на договора/.
Минимални изисквания за необходима техника:

- два броя бензиномоторни триони и механизирана техника съобразена с
технологичния план.
- минимум 4 лица, от които две да притежават документ за правоспособност за
работа с механизираната техника – бензиномоторен трион и две лица, които ще
извършват извоза на дървесина.
Лицата, които ще участват в изпълнение на дейността добив на дървесина, следва да
бъдат назначени на трудов договор и да притежават съответната правоспособност.
7.2. Декларация /Приложение № 4/, съдържаща списък на лицата, които ще участват
при добива на дървесината съгласно т.7.1. ‐ представя се в оригинал.
7.2.1. Справка за действащите трудови договори, издадена от НАП /с дата не покъсна
от един месец от датата на провеждане на процедурата/. В справката следва да са
включени лицата, посочени в декларация Приложение № 4 ‐ представя се в оригинал /при
сключване на договора/.
7.2.2. Документ за правоспособност на лицата, които ще извършват операциите с
механизираната техника – копие от документ за правоспособност за работа с БМТ и документ,
доказващ правоспособност за управление на земеделска и горска техника ‐ представят се
заверени копия.

8. Декларация /Приложение № 5/ за приемане условията на проекто – договора –
представя се в оригинал.
9. Декларация /Приложение № 6/ за извършен оглед на дървесината за съответната
обособена позиция, за която кандидатът участва – представя се в оригинал.
10. Ценова оферта – Приложение № 7. Попълнен образец с ценовата оферта се поставя
в Плик – „Предлагана цена”. Върху плика се записва "Предлагана цена", наименованието на
кандидата и обекта, за който той подава оферта. Пликът "Предлагана цена" съдържа
попълнено и подписано ценово предложение на кандидата. Цената се предлага в български
лева, без включен ДДС с точност до втория знак от десетичната запетая.
Когато кандидат в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице,
документите, които са на чужд език, се представят в официално заверен превод.
Когато кандидатите не представят някой от гореизброените документи ще бъдат
отстранявани от участие в търга и няма да бъдат допускани до разглеждане на
Предлаганата цена. Прилага се чл.22, ал.5 от Наредбата

V. ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В
ТЪРГА
1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен
от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта,
обособената позиция, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност ‐ факс и електронен
адрес. В плика се поставят документите, изисквани по Раздел ІV от настоящите условия, както
и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", наименованието на
кандидата и ОБЕКТА. Пликът "Предлагана цена" съдържа попълнено и подписано ценовото
предложение на кандидата.
2. Офертите се подават в деловодството на Община Чепеларе всеки работен ден от 9:00
часа, до 17:00 часа до 10.02.2014г., а за втората дата – до 17:00 часа на 17.02.2014г.
3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и час на
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на
приносителя се издава документ.
4. В Община Чепеларе не се приемат за участие в процедурата и ще бъдат връщани на
кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване или са
в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по
т.3.

VI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 11.02.2014г. в сградата на Община
Чепеларе, адрес: гр. Чепеларе, ул. Беломорска № 44Б, заседателната зала от 10:30ч., а втората
дата за провеждане на търга е 18.02.2014г. от 10:30 часа на същото място. Присъствието на
кандидатите или техни упълномощени представители е задължително.
В случай, че на първата дата, определена за провеждане на търга не е подадена
нито една оферта или няма допуснати кандидати до участие, то същият се отлага за
втора дата.
Търгът с тайно наддаване ще бъде проведен на три етапа. Заседанията на комисията до
изготвяне на протокола са публични.

1. ПЪРВИ ЕТАП – ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Комисията започва работа след представяне на списъка с кандидатите и представените
оферти.
Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните упълномощени
представители. Представляващите задължително представят документ за самоличност.
Пълномощниците представят нотариално заверено пълномощно от кандидата в оригинал.
Всеки кандидат може да бъде представляван само от едно лице.

Когато при започване на процедурата не присъства представител на някой от
кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по‐нататъшно
участие в търга, без да отваря плика с офертата му.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява дали са
оформени съгласно изискванията на Раздел V, т.1 от настоящите условия. Кандидатите
удостоверяват гласно целостта и съдържанието на пликовете. Комисията проверява
наличието на всички документи на кандидатите по заповедта за откриване на търга и
настоящите условия.
Комисията проверява съответствието на представените документи с предварително
обявените условия. Комисията има право да проверява заявените данни и факти от
кандидатите, както и да изисква допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в
документите до приключването на първия етап.
Комисията отстранява от участие в търга кандидат:
1. който не е представил някой от изискуемите документи по заповедта за откриване на
търга и настоящите условия;
2. за когото са налице обстоятелства по Раздел І, т.4 от настоящите условия;
3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително
обявените условия на Продавача;
4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на Раздел V, т.1 от
настоящите условия.
Кандидат – отстранен на първата дата за провеждане на търга може да участва на
втората дата. За втората дата кандидатът представя нова оферта без повторно да
закупува тръжна документация и без да внася повторно гаранция за участие за
позициите, за които вече е участвал.

2. ВТОРИ ЕТАП  ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”
Комисията отваря пликове „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” в присъствието на допуснатите
до участие кандидати. Не се отваря пликът с надпис „Предлагана цена" на кандидат,
който е отстранен от понататъшно участие в търга. Предложения, подадени в плик
„Предлагана цена", пониски от посочената начална цена в тръжната документация за
съответната обособена позиция, не участват в класирането.
3. РЕТИ ЕТАПРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ
Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
кандидатите.
Комисията разглежда, оценява и класира представените оферти според предварително
обявения критерий ‐ „НАЙВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”. Комисията извършва класирането
за всяка една обособена позиция поотделно. Когато за една обособена позиция има две или
повече предложения с еднаква цена определянето на купувач и класирането се осъществява
посредством теглене на жребии.
В 3‐дневен срок от получаване на протокола на комисията продавачът го утвърждава,
издава заповед, съобщава я на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и я публикува на интернет страницата си.
Процедурата завършва със заповед на Продавача за:
1. определяне на Купувач, или 2. прекратяване на процедурата

VІІ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГА
Органът, открил търга го прекратява, когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. офертите, подадени от кандидатите, не отговарят на изискванията и условията на
възложителя;
3. първият и вторият класиран кандидат откажат да сключат договор;
4. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена

промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране
изпълнението на дейностите по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
6. определеният за спечелил процедурата не представи някои от документите
декларираните обстоятелства по чл.35, ал.5 от Наредбата.
7. определеният за спечелил процедурата не представи гаранция за изпълнение
договора.

за
да
по
по

VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Продавачът сключва договор със спечелилия кандидат в 7дневен срок от:
1. влизането в сила на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, или
2. издаването на заповедта за определяне на КУПУВАЧ, когато е допуснато
предварително изпълнение.
В договора се включват задължително всички предложения на кандидата в хода на
проведения търг, въз основа на които е определен за КУПУВАЧ.
ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА КУПУВАЧ
ПРЕДСТАВЯ:
1. Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът
няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен
държавен орган.
2. Документ за внесена или учредена в полза на възложителя гаранция за изпълнение
на договора;
3. Свидетелство за съдимост на управителите на кандидата или за лицата, овластени по
реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца – срок на
валидност 6 месеца.
Документите 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. Договорът не се сключва с кандидат,
определен за изпълнител, който има парични задължения към Община Чепеларе, установени с
удостоверение от БМДТ при Община Чепеларе.
При отказ на кандидата, определен за купувач, да сключи договор Продавачът предлага
сключването на договор на кандидата, класиран на второ място.

ІХ. СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗАКУПЕНАТА
ДЪРВЕСИНА.
Плащането на цената се извършва при следните условия:
авансова вноска в размер на 90% (деветдесет процента) от достигнатата на търга
стойност за обекта, която се заплаща от купувача при подписване на договора.
• разликата до 100% се заплаща след извършено експедиране от склад.
Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на отсечената
дървесина като цяло е крайния срок за извоз, посочен в съответното позволително за сеч за
даденото насаждение.
Транспортиране – при условия и по ред, посочени в проекта на договора за покупко‐
продажба.
•

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
За всички неуредени с настоящите условия изисквания за продажба на стояща
дървесина на корен се прилагат разпоредбите на Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Закона за горите.

ДО
КМЕТА
НА
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА
НА КОРЕН от територията на Община Чепеларе
От...................................…………..............................................................................................................................................................
(управител по регистрация в ТР при АВ или представител по пълномощие, физическо лице)
живущ(а) на адрес:...................…………….……….................................................., л.к.№............................................... изд.
на.................................................. от РУ на МВР ‐………...............................................................ЕГН...................................... –
Управител/упълномощен представител на: ……………..………...................................................................................
(име на фирмата)

адрес на управление:..............................................................………….........................................................................................
тел................................................... факс.................................,e‐mail:……………………….………..…………………………….......

УВАЖАЕМИ ГН КМЕТ,
Желая, да участвам в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина
на корен от Обект, горска територия – общинска собственост, както следва:
ОБЕКТ № ……...., отдели/подотдели …………......................…………………..

1. Декларирам,че съм запознат/а/ с изискванията за участие и приемам
условията за провеждане на търга, описани в тръжната документация за участие
и ги приемам/е/ без възражения.
2. В случай, че бъда определен за купувач на прогнозните количества стояща
дървесина на корен:
• ще представя, документите от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на
декларираните обстоятелствата по чл.18, ал.1, т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти“
• ще представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата на търга
цена за съответния обект.

3. Срокът на валидност на представената от мен офертата, е: ………………................
(.............................................................................) календарни дни от крайния срок за подаване на
офертите. (попълва се цифром и словом, съгласно условията е миниум 90 календарни
дни).
4. Съгласен съм с предложеният краен срок за сеч и транспортиране на
закупената дървесина – ……………..201…г.
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Фирма/наименование/ на участника или име, презиме, фамилия, ЕГН на физическото
лице:......................................................................................................................................................................................................
2. Седалище и адрес на управление или постоянен адрес:
......................................................................................................................................................................................................

3. Лица, представляващи участника по регистрация, длъжност:
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
ЕИК:...............................................................;
ИН по ЗДДС:.......................................................................;
Телефон:............................................................................
Електронен адрес:..........................................; Web адрес:.....................................................................................
4. Адрес за кореспонденция:....................................................................................................................................
5. Лице за контакти:...................................................................... Длъжност:.......................................................
Телефон:...............................................
6. Обслужваща банка:....................................................................................................................................................
Банкова сметка №:....................................................................................; BIC………………………………................
по която желая да ми бъде/бъдат възстановени внесените от мен/нас гаранции.
7. Титуляр на сметката: .............................................................................................................................................

гр./с/………………...,

Дата:…………………….г.

ЗАЯВИТЕЛ :______________

(Име, фамилия –печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3 от „а” до „ж” 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 /-ата...................................................................................................................................................
ЕГН .................................................
с лична карта № .............................................., издадена на ...............................от ..............................................,
в качеството ми на ............................................................................... (посочете длъжността)
на ................................................................................................................................................................................................
(посочете фирмата на участника),

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

- кандидат в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 1401,
горска територия – общинска собственост, открит със Заповед № …../……...2014г. на Кмета на
Община Чепеларе
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден (а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 - 217, чл.219 – чл.260, чл.301
– чл.307, чл. 321 и чл.321 „а” от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен кандидат …..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
б) не е в производство по ликвидация;
в) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с Кмета на Община
Чепеларе;
г) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
д) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
е) няма парични задължения към държавата и към Община Чепеларе, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

Забележка: Декларацията се подписва от всички управители на кандидата или за лицата,
овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват
търговеца. Прилага се чл.18, ал. 3 от Наредбата.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ДЕКЛАРАЦИЯ
съдържаща описание на техниката, която ще бъде използвана при изпълнение на
добива на дървесината от Обект № 1401, предмет на търга с тайно наддаване за
продажба на стояща дървесина на корен
Подписаният.......................................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
.......................................................................................................................................................................................................
/адрес, / л.к.№, ЕГН/
в качеството на .............................................................................................................
на фирма .................................................................................................................................................................................
/наименование, адрес и телефон на фирмата/
ЕИК:............................................................................................................................................................................................
/вписано в ТР на АВ по реда на ЗТР с ЕИК/
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При добива на дървесината от Обект №..................., предмет на търга с тайно наддаване ще
използвам следната техника:
1....................................................................................................................................................................................
‐ Собствена или наета /вярното се подчертава/
2....................................................................................................................................................................................
‐ Собствена или наета /вярното се подчертава/
3....................................................................................................................................................................................
‐ Собствена или наета /вярното се подчертава/
4...................................................................................................................................................................................
‐ Собствена или наета /вярното се подчертава/
Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл.313 от Наказателния кодекс на република
България
Дата:.........................

Декларатор:.................................
/подпис и печат/

Забележка: Описаната техника следва да бъде придружена с документите, посочени
в тръжните условия. При необходимост се добавят допълнителни редове.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ДЕКЛАРАЦИЯ
съдържаща списък на лицата, които ще участват в изпълнение на добива на
дървесината от Обект № 1401, предмет на търга с тайно наддаване за продажба на
стояща дървесина на корен
Подписаният......................................................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
...................................................................................................................................................................................................................
/адрес, / л.к.№, ЕГН/
в качеството на .............................................................................................................
на фирма ...............................................................................................................................................................................................
/наименование, адрес и телефон на фирмата/
ЕИК:...........................................................................................................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изпълнение на добива на дървесината от Обект №……………., отдел
……….............................................................................................…… на територията на Община Чепеларе ще
участват следните лица:
1............................................................................................................................................................................................
/трите имена и длъжност/
2............................................................................................................................................................................................
/трите имена и длъжност/
3............................................................................................................................................................................................
/трите имена и длъжност/
4............................................................................................................................................................................................
/трите имена и длъжност/
5............................................................................................................................................................................................
/трите имена и длъжност/
Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 от
Наказателния кодекс.

Дата:..................201.....г.

Декларатор:......................................
/подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за приемане условията на проекто договора
Долуподписаният,...............................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
........................................................................................................................................................................................
/адрес, л.к. №, ЕГН/
в качеството ми на..............................................................................................................................................
на участник.............................................................................................................................................................
/наименование, адрес и телефон на участника/
.......................................................................... ЕИК:..................................................................................................
/вписано в ТР на АВ по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТО – ДОГОВОРА, ЧАСТ ОТ
ДОКУМЕНТАЦИЯТА по търг с тайно наддаване за продажба на стояща
дървесина на корен от Обект, горска територия – общинска собственост.
Настоящото декларирам за участие за Обект №.................

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

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

Декларатор:......................................
/подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за извършен оглед
Долуподписаният,.......................................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
................................................................................................................................................................................................................
/адрес, л.к. №, ЕГН/
в качеството ми на......................................................................................................................................................................
на участник.....................................................................................................................................................................................
/наименование, адрес и телефон на участника/
.......................................................................... ЕИК:..........................................................................................................................
/вписано в ТР на АВ по реда на ЗТР с ЕИК за ЮЛ/

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Извърших оглед на дървесината от Обект № ....................., горска
територия – общинска собственост на територията на Община Чепеларе
ОБЕКТ №..........................., отдел ...................................................................

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

Декларатор:......................................
/подпис и печат/

Приложение №7

ДО
КМЕТА
НА
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
УЛ.”Беломорска” № 44Б

ЦЕНОВА ОФЕРТА

/поставя се в ПЛИК Б/
ЗА ОБЕКТ № ....................
за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
от ....................................................................................................................................................................................
/наименование, седалище и адрес на управление на участника/
ЕИК ...............................................................................................
представлявано от ...............................................................................................................................................
/ трите имена /
ЕГН .............................................................................
в качеството на ......................................................................................................................................................
/длъжност, или друго качество/
УВАЖАЕМИ ГН КМЕТ,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в търг с тайно
наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект, горска територия – общинска
собственост.
Предлагаме цена за закупуване на прогнозните количества стояща дървесина на
корен от Обект №.................., с отдел ....................., както следва:

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

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

......................................................
/подпис и печат на оферента/

ПРОЕКТ!!!

ДОГОВОР
№ ............./...................... 2014 год.
За продажбата на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект
№1401, отдел/и 201 „р” – с. Павелско, Община Чепеларе
Днес....................2014 г. в гр. Чепеларе, се сключи настоящият договор между:
1. Община Чепеларе със седалище и адрес на управление гр. Чепеларе,
ул.”Беломорска” № 44Б , ЕИК: 000615164 представлявана от Тодор Костадинов Бозуков Кмет и Веска Миленова Димитрова – Директор ФСД, наричана за краткост по-долу
ПРОДАВАЧ,
и
2……………………………………………………………………………………, регистрирано
решение по ф.д. …………………… по описа на Окръжен съд, гр. ..............................., с
БУЛСТАТ ….……..........…………..; или ЕИК ................................................................, съгласно
Търговския
регистър
към
Агенция
по
вписванията,
представляван/о
от
.………………………………………………...........; ЕГН ……………….; ЛК Nо...……………
издадена
от МВР гр………………….на …………….год., в качеството му на
……………………………………… и наричан за краткост по-долу КУПУВАЧ, за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.Продавачът прехвърля на Купувача собствеността върху прогнозни количества
маркирана дървесина на корен от Обект № …….., отдел/и: 201 „р” – с. Павелско,
Община Чепеларе.
1.2.Купувачът приема и заплаща договорената между страните цена посочена в
точки 2.1. от настоящия договор.
1.3. Срок на получаване на позволителното за сеч от страна на Купувача за всяко
едно насаждение от обекта посочено в т. 1.2., е както следва:
1.3.1. за отдел …………………. до ………………………… год, срокът за сеч е до
…………………………… год., а извозът е до ………………………… год.
1.4. Крайният срок на действие на договора е до ……….2014 год.
1.5. Страните са длъжни да спазват разпоредбите на нормативните документи за
ползване на дървесината от горите.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Цената, която Купувачът заплаща за общото прогнозно количество от 610 плътни
куб.м. прогнозно количество маркирана дървесина на корен от Обект № 1401, отдел
201 „р”
е: .....................................лв. (…..…………словом…………….....) без вкл. ДДС,
разпределена по сортименти съгласно следната таблица:

Категория дървесина / сортимент

Дървесен
вид

1

2

Отдел 201 – р
Едра

Количество

Продажна цена

куб.м.
3

лв./куб.м.
4
518

стойност без ДДС
/к. 3 * к. 4/
лв.
5

І а клас над 50 см

Черен бор

137

І клас над 30 см

Черен бор

312

ІІ клас от 18 до 29 см

Черен бор

69

Средна

4

ІІІ клас от 14 до 17 см

Черен бор

4

ІV клас от 11 до 13 см

Черен бор

0.00

V клас от 8 до 10 см

Черен бор

0.00

Черен бор

0.00

Дребна
VІ клас
Дърва
ОЗМ

дърва за огрев, пл.куб.м
Общо

88
0.00

88
610

2.2. Плащанията по договора се извършват както следва:
2.2.1. При сключването на договора Купувачът заплаща авансово 90% (деветдесет
процента) от посочената в т.2.1. от настоящия договор обща цена, а за разликата до 100%
факторирането се извършва след експедиране от склад за обекта.
2.2.2. Заплащането се извършва по банкова сметка: IBAN: BG 31 CREX
92603316074500, BIC: CREXBGSF, код за вид плащане 44 40 00, при „Токуда банк” АД –
ИРМ гр. Чепеларе по действително добити и приети с предавателно-приемателен протокол
количества дървесина на временен склад, преди или най-късно в деня на транспортирането
й.
2.2.3. За добито определено количество дървесина от съответния сортимент,
Продавачът уведомява по подходящ начин Купувача и изготвя предавателно-приемателен
протокол за кубиране, който се подписва от двете страни. Наличните количества дървесина
следва да бъдат транспортирани от временния склад в 7 дневен срок от подписване на
предавателно-приемателния протокол.
2.2.4. Съгласно посочените количества по сортименти в предавателно–
приемателния протокол за кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава превозни билети.
2.2.5. Добитата дървесина се фактурира по сортименти, като цената за всеки
сортимент се определя пропорционално на съотношението между достигнатата и
началната цена за даденото насаждение.
2.2.6. Крайните срокове за окончателното заплащане и транспортиране на
отсечената дървесина като цяло е крайният срок за извоз, посочен в съответното
позволително за сеч за даденото насаждение от обекта, предмет на настоящия договор.
2.2.7. При разлики между действително добитите количества дървесина по
сортименти и предварително посочените в приложение №1 към настоящия договор,

заплащането се извършва на база действително добито количество от даден сортимент по
посочените от Купувача в настоящия договор цени.
2.2.8. Превозните билети за транспортиране на дървесината се издават до размера
на внесените от Купувача вноски.
2.3. Гаранция за изпълнение на договора в размер на ................ / ...словом... / лв. се
внася при сключване на договора по следната банкова сметка на Община Чепеларе IBAN:
BG 18 CREX 92603316074500, BIC: CREXBGSF при „Токуда банк” АД – ИРМ гр. Чепеларе.
2.4. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от КУПУВАЧА след
освидетелствуване на всички сечища в обекта, заплащането на всички дължими суми по
настоящия договор и след окончателното транспортиране на цялото количество
действително добита дървесина. Протоколът за освидетелстване на сечищата се подписва
от лицензирания лесовъд на купувача.
III. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
3.1. С издаване на позволителното за сеч и подписване на предавателноприемателния протокол насажденията 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.
3.2. Позволителното за сеч и протоколът за приемане на насажденията от обекта се
изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд, който ги подписва.
3.3. Собствеността на дървесината преминава върху купувача след подписването на
предавателно–приемателен протокол по образец, подписан от лицензирания му лесовъд, и
заплащане на договорената цена.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
4.1. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предостави владението и ползването на
дървесината от насажденията в обекта, считано от датата на издаване на позволителното
за сеч. Предоставянето на отделите от Обекта се удостоверява с подписване на
предавателно-приемателен протокол между страните, като от страна на КУПУВАЧА
задължително участвува и лицензирания лесовъд.
4.2. С подписване на договора и утвърждаване на технологичния план,
ПРОДАВАЧЪТ, издава позволителното за сеч за маркираната дървесина в срока посчен в
гл. I т. 1.4 от настоящия договор.
4.3. ПРОДАВАЧЪТ е задължен:
4.3.1. Да утвърди технологичен план за осъществяване на добива и извоза на
дървесината във всяко едно насаждение от обекта, предмет на настоящия договор.
4.3.2. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения
технологичен план.
4.3.3. Да осигури свой представител при приемането на добитата и извозена
дървесина.
4.3.4. Да издаде превозен билет за дървесината на КУПУВАЧА до размера на
платената от него вноска.
4.3.5. Да предоставя на КУПУВАЧА всички необходими документи съгласно
нормативната уредба.
4.3.6. Да освидетелства сечището в определения срок.
4.4. ПРОДАВАЧЪТ има право да извършва проверки в обекта относно спазването на
дисциплината на ползване от страна на КУПУВАЧА.
4.5. ПРОДАВАЧЪТ има право, при наличието на обективни причини, налагащи
промяна в интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия
договор и след извършена инвентаризация, да предложи на КУПУВАЧА, сключването на
анекс към договора за извършване на ползване в насаждението, при запазване на
достигнатите цени по категории дървесина за даденото насаждение.
4.6. При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т.4.5. от
настоящия договор и преди сечта да е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да сключи
анекс, с който прекратява действието на договора спрямо конкретното насаждение.
4.7. При отказ от страна на КУПУВАЧА да извърши ползването в случаите на т.4.5. от
настоящия договор и след като сечта е започнала, ПРОДАВАЧЪТ има право да спре със
заповед сечта. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща само отсечената до момента на спиране
на сечта дървесина.

4.8. В случая посочен в т.4.6., ПРОДАВАЧЪТ връща на КУПУВАЧА вноските, които е
направил за съответното насаждение и освобождава депозита за същото.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
5.1. КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме обекта, съгласно тръжните книжа на
насажденията от обекта предмет на настоящия договор.
5.2. Да получи позволителното за сеч, в срока указан в гл I т. 1.3. от настоящия
договор.
5.3. Да осигури присъствието на лицензирания си лесовъд при издаване на приемопредавателен протокол за насажденията, позволителните за сеч, при предаване на
технологичния план, както и при освидетелстване на сечището и подписване на констативен
протокол за това.
5.4. Да отсича само маркираните дървета, съгласно технологията за извеждане
сечта и извоза на дървесината, утвърдена в технологичния план.
5.5. Да осигури присъствие на свой представител при изпълнение на дейностите по
настоящия договор.
5.6. Да осигури присъствието на лицензирания лесовъд, с който е в трудово-правни
отношения, при освидетелствуване на сечището и подписване на акт за това, както и в
случаите на осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на
Община Чепеларе.
5.7. Да заплати уговорената цена в размера, по начините и сроковете, определени в
настоящия договор.
5.8. Да изгражда извозните пътища необходими за усвояване на дървесината и да
поддържа горските пътища към и в обекта, в който извършва сечта за своя сметка, след
съгласуване на мероприятията с ПРОДАВАЧА.
5.9. Да предава изпълнението на възложената работа ежемесечно по минимални
количества и в срокове, както следва:

месец

2014 год.
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

куб.м
5.10. В случай, че не извършва сеч и извоз на дървесина по издаденото
позволително, КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА месечно право на ползване
пропорционално на срока за сеч указан, в позволителното.
5.11. КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА пропуснатото право на ползване за
неусвоеното в срок количество дървесина, изчислено по възможния добив по дървесен вид
и категории дървесина за съответното насаждение.
5.12. КУПУВАЧЪТ се задължава да добие максимално количество едра строителна
дървесина по сортименти, съгласно посочените в БДС. Наличните количества добита
дървесина следва да бъдат транспортирани от временния склад в 7 дневен срок от
подписване на предавателно-приемателния протокол за кубиране. Въз основа на данните
от протокола за кубиране, ПРОДАВАЧЪТ издава превозен билет след извършено плащане
от страна на КУПУВАЧА.
5.13. При разлики между действително добитата дървесина от съответния обект и
посочените в настоящата документация, заплащането ще се извършва по действително
добитото количество отразено в предавателно – приемателния протокол по достигнатите
цени, отразени в договора за покупко-продажба на стояща дървесина на корен.
5.14. Разплащанията по настоящия договор, стават на основание изготвен от
страните двустранен протокол.
5.15. КУПУВАЧЪТ няма право да предоставя на трети лица правото на ползване
върху дървесината от обекта.
5.16. КУПУВАЧЪТ отстранява за своя сметка допуснатите/причинените/ повреди на
пътната мрежа, съоръжения, подраст, подлес и др. при осъществяване на ползването в
обекта.

5.17. При извършване на мероприятията по сечта, разкройването, извоза и
транспортирането на добитата дървесина до и от временен склад, КУПУВАЧЪТ е длъжен
да спазва изискванията по охрана и безопастност на труда.
VI. СЪОБЩЕНИЯ
6.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора,
ще се извършат в писмена форма. Адресите за кореспондениция на страните по договора
са посочените адреси на седалището и управлението им.
6.2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора,
същата е длъжна в седем дневен срок да информира ответната страна. При неизпълнение
връчените книжа на адреса, се смятат за редовно връчени.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Настоящият договор може да бъде прекратен:
7.1. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писменно предизвестие,
без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след
констатирано нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди или констатирано
неизпълнение на технологичния план от страна на КУПУВАЧА.
7.2. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие,
без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, ако
купувачът не плати някоя от дължимите вноски или цената на обекта в срока, посочен в
договора.
7.3. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писменно предизвестие,
без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при отказ
от страна на Купувача да получи позволителното за сеч в срока определен в гл I т. 1.3 от
настоящия договор.
7.4. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие,
без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случаите
на повторно неизпълнение от страна на КУПУВАЧА на задълженията си посочени в т.5.15 от
настоящия догоговор.
7.5. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, с писмено предизвестие,
без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, при отказ
от страна на КУПУВАЧА да извърши плащане на количествата дървесина, съгласно т. 5.10
и 5.11 от настоящия договор.
7.7. В случайте посочени в т.7.1.: 7.2.: 7.3.: 7.4. и 7.5 от настоящия договор,
внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение не се връща.
7.8. С изтичане на срока на договора.
7.9. По взаимно съгласие между страните изразено в писменна форма.
7.10. Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си по
настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.
7.11. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени
реституционни претенции и сечта не е започнала, ПРОДАВАЧЪТ възстановява на
КУПУВАЧА внесените по договора суми, без да дължи плащане на обезщетение за
пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди.
7.12. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени
реституционни претенции и е започнала сеч, договорът се прекратява с едностранно
писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като КУПУВАЧЪТ заплаща стойността
само на действително добитата дървесина. Надвнесените от него суми по договора се
възстановяват. Продавачът не дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и
неустойки за нанесени вреди.
VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
8.1. При забава от страна на КУПУВАЧА относно заплащане на уговорената в
настоящия договор сума, същият дължи неустойка в размер на законната лихва от
дължимата цена до края на издължаването й.
8.2. В случаите посочени в гл. VII точки: 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 и 7.5 от настоящия договор
Купувачът дължи на Продавача обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени
вреди в размер на 10 % от сумата посочена в гл.II т. 2.1 на същия.

8.3. В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и
КУПУВАЧЪТ не е усвоил изцяло обекта, същият дължи на ПРОДАВАЧА обезщетение за
пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в размер на 10 % от сумата останала като
неизпълнене по договора.
8.4. В случаите, когато договорът е прекратен поради изтичане на срока му и
КУПУВАЧЪТ не е транспортирал изцяло дървесината от обекта, същият дължи на
ПРОДАВАЧА обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в размер на
20 % от сумата останала като неизпълнена по договора.
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
9.2. Настоящият договор може да бъде изменян в случаите и по реда посочен в
Наредбата, ЗГ по взаимно съгласие между страните, изразени в писмена форма.
9.3. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското
законодателство.
9.4. Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването
на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните,
изразено в писмено споразумение, а когато такова липсва, спорът се решава от
компетентен съд.
Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от
страните.

ПРОДАВАЧ:
Кмет:.............................
/Тодор Бозуков/
Директор ФСД: .................................
/Веска Димитрова/

КУПУВАЧ:

