
 

 

 

До Председателя на комисията 

. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

от.......................................................................................................................................... 
 (наименование на участника) 

................................................................................................ЕИК…………………………. 

Със седалище и адрес на управление/постоянен адрес:………………………………………  

.........................................................................................................., ел. поща ………………....... 

представляван/о от……………………………………………………………………………...  

в качеството на…………………………………………………  

 

Административни сведения: 

 

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________ 

 

Лице за контакти: _________________________________ 

Длъжност: ________________________________________ 
 

Обслужваща банка:_________________________ 

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие: 

IBAN: ________________________________________, BIC: ___________________ 

Титуляр на сметката: ________________________________________ 
 

 

 

Госпожо/Господин Председател, 

Заявявам, че представлявания от мен участник желае да участва / желая да участвам в Търг 

с тайно наддаване с предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по 

сортиментна ведомост, обособена в Обекти № № 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2106-1, 2107-1; 

№ 2101-2, 2102-2, 2103-2, 2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-3, 2104-3, 2107-

3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 2110-3; в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“. 

Подавам оферта за Обект № …………………………… 

Запознат съм с условията за провеждане на търга и нямам възражения. 

Декларирам, че срокът на валидност на настоящата оферта е 60 (шестдесет) календарни 

дни. 

Всички лични данни, посочени в настоящата оферта са предоставени доброволно и на 

законно основание предвидено в Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане 

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

ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като съм съгласен същите да бъдат 

обработени и съхранени от ТП „ДГС Ново Паничарево“ за целите на настоящия търг. 

 

 

 

 

 

 

                                      Заявител:………...........................                                                    
                                                   (подпис и печат)                                    

 



 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(поставя се в плик „Ценово предложение”) 

ЗА 

Търг с тайно наддаване с предмет: „Продажба на прогнозни количества добита 

дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 

2106-1, 2107-1; № 2101-2, 2102-2, 2103-2, 2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-

3, 2104-3, 2107-3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 2110-3; в района на дейност на ТП „ДГС Ново 

Паничарево“. 

 

 

от................................................................................................................................................... 
(наименование на участника) 

 

................................................................................................ЕИК……………………….. 

 

Със седалище и адрес на управление/постоянен адрес:……………………………………  

 

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

 

представляван/о от……………………………………………………………………………  

 

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

 

Правя следното ценово предложение: 

 

За Обект № ………………………………………. 

 

         При начална цена : ……………………………. лева без ДДС. 

 

  Предлагам ...........................................................,  

 

(словом……………………………………….................................................................................... 

 

................................................................) лева без ДДС.  

 

 Настоящата оферта важи за срок: 60 (шестдесет) календарни дни. 

 

 

 

Дата.........................          Предложил:..................................... 

гр./с.................................         (подпис и печат) 

 

 



 

 

Образец № 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Подписаният:           

с  ЕГН            ,  с постоянен адрес:        

                                         

в качеството си на      , на:                                               

        , ЕИК     

със седалище и адрес на управление:        

            , 

с настоящата,  

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, (освен ако е реабилитиран), за престъпление по 

чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

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

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с 

Директора на „ЮИДП” ДП, гр. Сливен и с Директора на ТП „ДГС Ново Паничарево”. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на 

неверни данни. 

 

Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработени и съхранени от ТП „ДГС 

Ново Паничарево“ за целите на настоящия търг. 

 

 

 

 

гр./с. ..........................       ДЕКЛАРАТОР:............................. 

Дата: .........................          (подпис) 

 

 

 

 
Вж. лицата по чл. 18 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 

 

 



 

 

                                                                                                                                    Образец № 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ   

 

Подписаният:          _________ 

с  ЕГН            , с постоянен адрес:       _________ 

                                        _________ 

в качеството си на      , на:       _________                                                                    

                   ,ЕИК   _________  

със седалище и адрес на управление:       _________ 

            _________, 

с настоящата,  

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваният от мен участник не е:  

(а) обявен в несъстоятелност; 

(б) в производство по несъстоятелност; 

(в) свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с Директора 

на „ЮИДП” ДП, гр. Сливен и с Директора на ТП „ДГС Ново Паничарево”; 

г) сключил договор с лице по чл. 68 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество; 

д) в производство по ликвидация; 

е) лишен от правото да упражнява търговска дейност; 

2. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и към 

„ЮИДП“ ДП гр. Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган. 

3. Представляваният от мен участник е внесъл гаранция за участие в конкурса. 

4. Представляваният от мен участник отговаря на техническите и квалификационните 

изисквания за извършване на дейността. 

 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на 

неверни данни. 

 

Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработени и съхранени от ТП „ДГС 

Ново Паничарево“ за целите на настоящият търг. 

 

 

гр./с. ..........................       ДЕКЛАРАТОР:............................. 

Дата: .........................           (подпис) 

 

 



 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

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

 (трите имена) 

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

................................от.....................................,адрес:...................................................................................

................, в качеството си на ........................................................, както и временно изпълняващ 

такава длъжност в ......................................................................, 

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

идентификационен номер по БУЛСТАТ ..................................., със седалище и адрес на 

управление ............................................................................................. 

 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 

Приемам условията на проекта на договор, част от тръжната документация за провеждане 

на Търг с тайно наддаване с предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина 

по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2106-1, 2107-1; 

№ 2101-2, 2102-2, 2103-2, 2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-3, 2104-3, 2107-

3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 2110-3; в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“. 

Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработени и съхранени от ТП „ДГС 

Ново Паничарево“ за целите на настоящия търг. 

 

 

 

 

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

гр. .................................. ( подпис и печат ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ОГЛЕД 
 

                  Днес,.........2020 г. от ......... часа, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево”, в 

присъствието на: 

1..................................................................................................................                                                                                                                   

 

длъжност: ……………………………………………... при ТП „ДГС Ново Паничарево“ 

и 

 

      2…................................................................................................... в качеството му на          
                                        (собствено и фамилно име) 

 

             .................................. на ..................................................., се проведе настоящият оглед. 
          (представител; управител, др.)              (наименование на участника, фирма)  

  

 

Огледът се извършва в обекти с №  ………………………………………………………………… 

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

 

на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево”, във връзка с търг с тайно наддаване с 

предмет: „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, 

обособена в Обекти № 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2106-1, 2107-1; № 2101-2, 2102-2, 2103-2, 

2104-2, 2106-2, 2107-2, 2109-2 и № 2101-3, 2102-3, 2103-3, 2104-3, 2107-3, 2105-3, 2106-3, 2109-3, 

2110-3;  в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“. 

 

Участникът заявява, че е запознат с техническите и технологични изисквания за извършване на 

дейността в Обекта, съгласно технологичните им планове. 

 

Забележки:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Настоящият протокол от извършения оглед е неразделна част от процедурната 

документация,  и задължително се прилага към офертата на участника. 

 

 

 

За участник:       За ТП „ДГС Ново Паничарево”: 

 

 ......................................      .................................... 
        (подпис и печат)                                    (подпис и печат) 

 


