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оБявлпни0
1оидп ?[1 !ърхсавно ]'()рст{о с1о!|а|тствс; ..!лхс,во'' уведо\{ява вс!|.]ки 1ьр1 01}!11[. ']с

11!{вентариз''1ранттте ко]1}]чества 11оврс'1ена дьрвесина с): биотич;;рт факт'орг: зр/1стегс;1э.;'/ь
зстр!пест, коц!71оце б'т';1а'г ттрсдлоясени за с|(лк)1!ва!{е на .1о] овор|| ;!] _{('!)т|в !1,.) ])еда |!:1 ч'|, ]7
ал.1. т.3 от ..!{а[-:едбата з!1 }'с-11ов|1'|та и рс,:1а з|} въз-|]:1]'ане изп ь-;|не}[ис10 ]]а ,1ей птс;с; :; пз

горс1{и 1'ер|1тор11|.1 - .'11,р)1!авн:) !| !)!]щи!{с](а с:тбц139",,-,_. [{ з{1 1|олзва|1е1-0 1]а /(ьрвеси1!:! ]]

!оговарянето ще за]1очне от' 11:00 час2! на 12.09.2{)11т'од', ||р[| пост ь]!ил!|
заяв.]!е|!ия от с'гра||а |{а търговци в срок ?цо 10:3() часа хпа 12.09.2017г.

1 .Бъз'пагагтстс) тта добива да се и звърш]и |]р!1 с]1сд111! ] с .\ с']10в!.1'|.

Ёеобходиптс:: с'гърговци1с д!1 са вписани в пуб;:ттчния ре|'1,1стър т'по чтт. 2:11 о1']:1;',;,::
за гор1.]'|'е" да 1|р[{те)|{ават удос'говере[|1.1с за регис1 |):тт(ия за дейнос.гта .!п::]11; !!
дървес!.1на !,| да са под[1-!1и ]аяв_1ен|'е !]() ('\;разс!{' з:} с1{'пк]ч1з:1не на д()гово1] в {.()с()!]]11!;,']

ср0к. 
!!

2.\4т.;:тип:ап-п;пи }{']исквания за ттсобходип'т бро!| работнп:;1и за обекггттс:
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3. Б заяв-'т ен т.тя-т а с т-лсстбход;.т:по.,1а б'ьде посочс!| обепта л'ьрвест.тн:т гто оц_1ек;+:.;со!|т.
търгов]11]тс )1{с"!ая1'да доб]]ят ]] све]]т\ |1.1н') .]|1 }!|{\'пят |]о | 1е|'оразп !.1с. ]{а|(то и:

- !а са дек.|!ар11ра"11}'1. !|е о'лг0вар'!т на 1'1зис1(ване'| о ]|1 [|ин1{]\1а.те:; брс;т! рабо'т';;г:;1т; ,.

т тес)бхс;д;.тп: а га кв:г:тис|эгт;<ацг;я- 1!азна||ени ||11 тр}'д()в ,:(о!овор. как{0 |1 1]с. 
р!1]|]().]!а1 а! .

гтеобходгт::а'т':т ]с\]]ика (опре,'тслсна- с],! _]!ас]]о |ех|{()-1]()ги||ни|е 11.]||1|!()!]с !||{

!]ас2]'1(:1ен].1я1,1. в1(лю!тени в обек'гите). за !1звър|пва!1е:]а (<тт]ива }{:! ,1!]рвсси}{.1 в обстт'т'т]'ге. з::

които са по:].1.]| и заяв'це]'ис:

()бща с'гсэйнс:тс г

за обек'га /лв/ без

3 540з.50

42зз2.50



- д()](а);:] | наличие!о |!а изи(.куе]\|ия \!инима. !сн |'|)ой Ё0зн1,1.,ч, на ]р\.|0в -1(]! 
('п|,1)

рабо'гници. \4инипта:тнгтят брой назнанен'1 {{а 1'р)'дов /:{()говор работници с нес.;бхо,1ишта:::
тсвалттфи:<а:ция за всеки обект (справка 

',, "-',.', действ.:;;{и ,р!д'', догов0ри. из]1аде!|а () ;!]А]1. със срок на вапидност ']{о еди1{ м1есец |!реди да|ата на с1(_'|ю!!ване 1]а /1огово1]а.) сттеобходиптата :свали 4>икацг'тя (свидете.-ттства за правос:1 особност тта '.1и|{а1.а. 1(оито !!1сизвърш|ват добив;т на дървеси1!а1а в обот<'га). как1'0 и н.ш]ичие'го ]{а из1.1скуе\4а.га тех1]и|(|1 з:}
добив !1адървесина1а в съотве'гния обект (техни.тески и:]11|).1в1{а собсгвена и.]|и наета гехг1и!(:} -
{{о!1ие от с-,ту;т;ебгтите т:1лони и до] оворите за 1|аем|- ако съ||]:1та е наета).

5. ,(октптенти'ге. които 1ърговците слсдва да пре,]ставят <по образец> мо)'ат да г)ъ,](ат
по.:1}'че111{. без зап"ца:цане. о.|. деловодството на {[( Ё.;тхово

1ърговци]е )'.1аства]1и в {1роцсдура1.а по реда тла'ту,.27 ал.1- :.'3 о.г [[аре,цба.;а;ла
12.09.2о17 го]]ина са дпъ)кни в 7-дневен -р'. д, -,'''.''.1 ,ц()]'овори.

!обитата дървесина от съответния обет<т ще б'дс прЁдос'^вяна' чре:з ;тро]1аясба ]1')
ценоразпис 0т с]с!1ад на фирптата извър!лва1ца добива в обекта. при 

','.,''"'*',"' 
чс с'ьш{а1_а сзаяьила зак\'п)ване[о й. Б слунаите. в коиго .|.ьрг()ве!{а нс е заяви-11 :]ак}|1уване .!а

дървесина.'го гогава добитата дървесит1а ще бъ''1е пред'!а1'ана за ттрода>т<ба по це1|оразп1.!с !|а
други търгов1]и |фирми|' |!ри продая<ба на г|острадапата дьрвесина по ценоразг!ис. |.ърг0в|1!] |.!]трябва да отговаря'[ на )'словията. съглас1|о чл. 1 8. ац. 1 _ т. 3. буквитс -' ..',' д' ..;л<,,. вют. ц 

' 
;['|аре,цба:'а.

!{ас гоя:;1ото обяв-петтие да се птбли кува на ин1'ернст стра| |и} |итс на }Ф[!1 ()штвен ;,т на '| 
] {..![0 Блхово''

- ]]а са декларира11и липсата тта обстоятелства ло
образеш/.

4. }1ри склтонване на договори за добив -].ър[овци1.с

- []редставя'г документи' съг.]|асно чл. 35. ал. 5. т.
къп,1 /1ата'г1} на ск.'|к).]ва]|е на договор,1:

диРв

ч"':. ]8. ат. 1.'г.3 от !{аредба га : г:с.:;

о'|сдва да:
1. г. 2 и т. 3 от [1аредба'т.а . в!ш1идн!.1


