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У С Л О В И Я  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

Предоставяне на възмездно ползване на дървесина чрез продажба на действително 

добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП ”ДЛС Тополовград” 

от КЛФ за 2021 г. по сортименти. 

1.1. Обект, количество дървесина и дървесен вид: 
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117а,117к,117р,117у,117ф,

117ч,306д чб 

24,23 85 9,75 68 

        

33,98 

  

136,13 

Общо 2134   24,23 85 9,75 68         33,98 2722,55 

 

 

Срок на изпълнение: 15.08.2021 г.  

        

2. ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ 

 Участниците в търга могат да направят оглед на обекта. Достъп до обекта за 

извършване на оглед ще бъде осигурен от 09:00 часа до 16:00 часа всеки работен ден  с краен 

срок за извършване на огледа до 16:00 часа на 13.07.2021 г. в присъствието на представител 

от държавното ловно стопанство. Разходите по огледа са за сметка на участника.  

 

 3. НАЧАЛНА  ТРЪЖНА   ЦЕНА ЗА ОБЕКТА 

  

обект 2134 – 2722,55 лв. без ДДС /две хиляди седемстотин двадесет и два лева и 55 

стотинки/. 

 

   4. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 4.1. Гаранцията за участие  
 

          обект  2134  -  136,13 лв. /сто тридесет и шест лева и 13 стотинки/, представена  под 

формата на парична сума по сметка на ТП “ДЛС Тополовград” – BG 93 

CECB979010Е9758100; BIC:CECBBGSF  при ЦКБ АД – клон Ямбол. Крайния срок за 

постъпване на гаранцията за участие е до 17:00 часа на деня, в който изтича срока за 

подаване на предложенията, за всеки от обектите. В гаранциите за участие задължително 

се описва номера на обекта за който са внесени.               

 

4.2. Връщане на гаранцията за участие 

 Гаранциите за участие на отстранените участници, които не са класирани на първо и 

второ място се освобождават в срок от три работни дни, след изтичане на срока за подаване 

на жалба срещу заповедта за класиране. 

             При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в 

срок от три работни дни след влизане в сила на заповедта за прекратяване на процедурата.  



 Гаранциите се освобождават, без да се дължат лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли по сметките на ТП „Държавно ловно  стопанство 

Тополовград”.  

 Гаранциите за участие  на класираните на първо и второ място се освобождават след 

сключването на договор. 

            Гаранцията за участие на обжалващия се освобождава в 5 работни дни  от 

приключване на производството по обжалване. 

 

 5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на действително добита дървесина 

на временен склад  за обект  № 2134 е в размер на 10 % /десет процента/ от стойността на 

цената предложена от участника спечелил търга. 

Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена преди подписване на договора 

за покупко-продажба на действително добити количества дървесина.  

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

1. парична сума, внесена по сметка на възложителя; 

2. банкова гаранция, учредена в полза на възложителя. 

  Когато определеният за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под 

формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или 

частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение. В случаите, 

когато участникът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се 

освобождава след изрично писмено известие от продавача. 

Купувачът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 

както и заплащането на неустойки се уреждат в договора. 

           Не се връща гаранцията за участие на спечелилия търга и на класирания на второ 

място, в случай, че откажат да сключат договор. 

 Не се връща и гаранцията на участник, подал жалба срещу заповедта за определяне на 

резултатите от класирането, до разрешаване на спора с влязъл в сила акт. 

  

6. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА  

Търгът с тайно наддаване ще се  проведе от 10.00 часа на 14.07.2021 г. в 

административната сграда на ТП „ДЛС Тополовград”. 

 

 

7. УСЛОВИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА  

Допускат се физически лица, които закупуват дървесината за лична употреба 
без право на продажба, както и юридически лица и еднолични търговци подали оферта, 

за участие в търга с тайно наддаване, като участниците или техни упълномощени 

представители  представят пред комисията документ за самоличност, към която прилагат 

следните документи: 

      7.1. декларация, че участникът не е:   

а) 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) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) в производство по ликвидация; 

г) свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ 

с директора на ЮИДП – гр.Сливен и ТП  ДЛС „Тополовград”; 

д) сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата, към ЮИДП – гр.Сливен, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;  

      7.2. Представен плик „Ценово предложение” за обекта, за който участва. 

7.3. Декларация за внесена гаранция за участие в търга с посочен номер на  обекта, за 

който участва/. 



7.4. Друга информация или документи посочени в утвърдената документация.  

 Изискванията по т.7.1, букви „а”, „г” и „е” се отнасят за управителите или за лицата, 

които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателство на държава- 

членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за 

Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран. Изискванията 

по т. 7.1 букви „б”, „в”, „д” и „ж” се отнасят за търговеца, а отсъствието на тези 

обстоятелства се декларират от управителите или лицата, които представляват участника, 

съгласно Търговския закон или законодателството на държава - членка на Европейския съюз, 

или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, където участникът е регистриран или упълномощено от тях лице. 

  Когато участникът в търга е чуждестранно юридическо лице, документите по т. 7.1. 

до т. 7.4 се представят в официално  заверен превод. 

 

8. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В 

ТЪРГА 

 Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от 

него представител. Върху плика се посочват, името на участника, номер/а на обекта/тите/, 

адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес. В плика се поставят : 

 8.1. Заявление за участие – по образец  - Приложение № 1; 

 8.2. Сведение за участника – по образец -  Приложение № 2; 

 8.3. Декларация за внесена гаранция/и за участие заверена от участника/ с посочен 

номер на  обекта, за който участва/ - Приложение №6; 

 8.4. декларация – по образец - Приложение № 3, Приложение 3а, че участникът не е:   

а) 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) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност; 

в) в производство по ликвидация; 

г) свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ 

с директора на ЮИДП – гр.Сливен и ТП  ДЛС „Тополовград”; 

д) сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ; 

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

ж) няма парични задължения към държавата, към ЮИДП – гр.Сливен, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен държавен орган; 

Изискванията по букви „а”, „г” и „е” се отнасят за управителите или за лицата, 

които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на 

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

Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е 

регистриран. Изискванията по букви „б”, „в”, „д” и „ж” се отнасят за търговеца, а 

отсъствието на тези обстоятелства се декларират от управителите или лицата, които 

представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на 

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

Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е 

регистриран или упълномощено от тях лице. 
       8.5. Отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Ценово предложение”, 

наименованието на участника и номера на обекта, за който той подава офертата. Пликът 

„Ценово предложение” съдържа попълнено и подписано ценово предложение на участника– 

по образец - Приложение № 5; 

 8.6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни - Приложение №7 

   Обстоятелствата за липса на парични задължения на съответния участник към 

ТП, ще се установяват служебно от комисията в деня на провеждане на търга. 

Забележка: Участник, който участва за няколко обекта в търга представя: 

- един комплект документи по т.8.1 до 8.4 , 8.6; 

- плик „Ценово предложение” по т.8.5. за всеки отделен обект;  



Внимание!!!Документи за един или няколко обекта подавани от едно юридическо 

лице, физическо лице или едноличен търговец се поставят в ЕДИН непрозрачен 

запечатан плик, т.е. подава се една оферта! 

 

Участниците в търгове с тайно наддаване нямат право да подават повече от една 

оферта за даден обект. 

До участие в търга не се допускат участници, които не отговарят на условията, 

посочени в т.7 от тръжните условия, както и ако не са представили някои от изискуемите 

документи по т. 8. 

Участниците в търга или техни упълномощени представители, които присъстват при 

отварянето и разглеждането на офертите за цена представят: 

 Документ за самоличност на физическото лице – участник или представител на 

търговеца при провеждане на процедурата; 

 Нотариално заверено пълномощно /оригинал или копие/, когато лицето участва с 

представител. 

При представяне на копие на даден документ се поставя надпис “вярно с 

оригинала”, подпис и печат на фирмата и при поискване представя оригиналите на 

комисията за сравнение .  

      9. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

            Документите /офертата/ за участие се подават лично или от упълномощеното лице 

в деловодството на ТП  ДЛС „Тополовград” всеки работен ден до 17:00 часа, краен срок до 

17:00 часа на 13.07.2021 г, без да се отварят пликовете с офертата.  

 Депозираните оферти се вписват във входящ регистър. При приемане на 

офертата на приносителя се издава документ, върху който се отбелязват датата и часът 

на подаването й.  

 Предложения изпратени по пощата не се приемат. 

 След изтичане на срока за подаване, заявления за участие не се приемат. 

 Участник за участие може да подава само една оферта за съответния обект.  

  

10. РАЗНОСКИ ПО ТЪРГА 

 Всеки участник поема всички разноски по изготвяне и представяне на документите за 

участие. Огледът на обекта е за сметка на участника. Държавното ловно стопанство не 

заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата. 

 Представените документи остават в архива на ТП „ДЛС Тополовград” след 

приключване на процедурата  и не се връщат на участниците. 

 

             11. СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЗАКУПЕНАТА 

ДЪРВЕСИНА. 

1.  Спечелилият търга заплаща 20 % от предложената цена най-късно в деня на подписването 

на договора. 

2. Ако плащането не се извърши в срока по т. 1, гаранцията за участие се задържа и се 

предлага на следващия по ред участник да заплати предложената от него цена; 

3. Ако и вторият по ред участник не извърши плащането в определения срок, тръжната 

комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че дървесината не е продадена; 

4. Закупената дървесина следва да се транспортира от купувача в срока, посочен в условията 

за провеждането на търга. 

 

              12. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

 

 Търгът с тайно наддаване ще се проведе от 10.00 часа на 14.07.2021 година в 

административната сграда на ТП “ДЛС Тополовград”  в следната последователност: 

 

             Възложителят назначава комисия за провеждането на търга като определя нейният 

състав и резервни членове. Комисията се състои от нечетен брой членове – най-малко три. 



12.1. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и 

представените от тях документи. Председателят обявява откриването на търга и проверява 

дали са изпълнени условията за провеждането му. 

12.2. При провеждане на търга всеки участник има право да присъства лично или чрез 

упълномощен представител при работата на комисията след представяне на доумент за 

самоличност и  пълномощно от представлявания – когато е приложимо. 

12.3. След допускане на участниците до следващ етап на търга, комисията отваря 

документите на участниците по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени 

съгласно изискванията на продавача.  

12.4. Пликът „Ценово предложение” се подписва от най-малко трима членове на 

комисията. 

12.5. Редовно подадените заявления се класират в низходящ ред според размера на 

предложената цена за всеки обект. 

12.6. За резултатите от работата на комисията се изготвя протокол, който се 

утвърждава от органа, открил процедурата, ведно с цялата документация събрана в хода 

на провеждането му.  

12.7. Резултатите от проведения търг се отразяват в протокола по т.12.6. 

12.8. Когато при търг с тайно наддаване в срока за подаване на предложенията е 

подадена само една оферта, комисията я отваря и обявява участника за спечелил обекта, 

когато предлаганата цена  е изготвена в съответствие с условията за провеждане на 

процедурата и не е по-ниска от обявената в заповедта начална цена за обекта. 

12.9. В случай, че двама или повече участници са предложили еднаква най-висока 

цена, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя 

печелившия участник чрез жребий. 

12.10. Въз основа на утвърдения протокол от проведената процедура органът по 

т.12.6. издава заповед за определяне на купувач, за предложения обект или прекратява 

процедурата, която заповед ще бъде публикувана на интернет страницата на ЮИДП – 

гр.Сливен и ТП „ДЛС Тополовград”. 

12.11. Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато: 

А) не е подадено нито едно заявление за участие;  

Б) участникът не отговаря на условията за провеждане на търга; 

В) първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор; 

Г) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата; 

Д) са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не 

могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен; 

Е) възникнат обстоятелства, които правят провеждането на търга невъзможно и 

които органът, открил процедурата, не би могъл да предвиди при откриването й; 

12.12. В срок 3 /три/ работни дни от получаване на Протокола за работата на 

комисията органът, издал заповедта за откриване на процедурата, издава Заповед за 

определяне на купувача от класирането.      

 

Уведомяването на участниците за одобреното класиране , става чрез публикуване на  

заповедта за класиране на интернет страницата на ЮИДП – гр.Сливен и ТП ДЛС 

„Тополовград”. 

 

13 . ДЕКЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

 Участниците в търга с тайно наддаване се декласират в следните случаи: 

 -Ако не представят всички необходими документи, както и ако документите са 

представени във вид и съдържание, различни от изисканите от продавача. 

-Ако за тях са налице обстоятелствата по т.7.1 от настоящите условия 



  

 

            14. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 Органът, открил процедурата за провеждане на търга, в съответствие с условията по 

чл. 9г и съгласно чл. 35, ал.1 от Наредбата, сключва договор със спечелилия търга участник.  

Договорът задължително включва всички предложения на кандидата в хода на 

проведения търг, въз основа на които е определен за изпълнител.  

Договорът се сключва в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне 

на изпълнител или от съобщаването на заповедта за определяне на изпълнител, когато е 

допуснато предварително изпълнение.  

При неявяване или отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор в 

определения по-горе срок, непредставяне на документите по чл.35, ал. 5 от Наредбата или 

недоказване с тях на декларираните обстоятелства, възложителят със заповед определя за 

изпълнител участника, класиран на второ място.  

 Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който в пет дневен срок 

от влизане в сила на заповедта за утвърждаване на класирането и определяне на 

изпълнител или от издаването й, когато е включено разпореждане за предварително 

изпълнение не представи документи доказващи обстоятелствата по чл. 35, ал.5:  

1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова 

обезпеченост, които е декларирал /когато е приложимо/; 

2. Номер на документ за внасяне на допълнителна парична сума, в случаите когато 

гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредена в полза на 

възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора; 

3. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват 

съответния кандидат, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка 

на Европейския съюз, или на друга държава  - страна по Споразумението за Европейското 

пространство, където кандидатът е регистриран; /валидно 6 месеца от датата на издаване/ 

 

    Гореизброените документи, следва да са валидни към датата на подписването на договора 

и се представят в оригинал или заверено от участника копие. При представяне на заверено 

копие участникът представя и оригинала за сравнение.  

 

В 3-дневен срок от изтичане на срока по чл. 23, ал. 6 от Наредбата, комисия, 

определена от възложителя, проверява редовността и съответствието на представените 

документи, за което се изготвя протокол.          

Протоколът се утвърждава от възложителя в 3-дневен срок и се публикува на интернет 

страницата му, а когато възложител е ТП на ДП - и на интернет страницата на ДП. 

 

 

 15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Кандидатите за участие в открития конкурс могат да получават допълнителна 

информация на адреса на ТП „ДЛС Тополовград” гр.Тополовград, в рамките на работното 

време от инж. Яна Малинова – зам. директор на ТП ”ДЛС Тополовград”, на  тел.: 0470/5 22 

10, както и на електронната поща: dlstopolovgrad@uidp-sliven.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



               Приложение № 1 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА 

З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО 

ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА чл.66, ал.1, т.2 във връзка с чл.66, ал.2, т.2 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“. 

От........................................…………......................................................................................... 

                                (управител по  регистрация от ТР ) 

 живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... изд. 

на.......................................... от..........................................ЕГН...................................... - Управител 

(представител) на..........................……………………...............................ЕИК.…………………........... 
                                                                          (име на фирмата) 
адрес на управление:...............................………….................…..........................., тел............................ 
факс.......................................... 
                                                               Господин/Госпожо Председател, 

Желая да участвам в ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на асортименти от:  

 

Обект № ................... , добита от отдели/подотдели: ................................. 

Обект № ................... , добита от отдели/подотдели: ................................. 

Обект № ................... , добита от отдели/подотдели: ................................. 

Находяща се на временни складове на територията на ТП „ДЛС Тополовград”. 

Срок на валидност на офертата:………………………………………… 

 

Запознат(а) съм,  и съм съгласен с условията за провеждане на процедурата и 

приемам условията на проекто договора. 
 

Извършил съм оглед на обекта и желая да участвам в търга с тайно наддаване. 

Нямам претенции по отношение качеството и количеството дървесина във въпросните 

пакети от асортименти. 

 

 

 

ТП „ДЛС Тополовград”, ..................2021 г.                   ЗАЯВИТЕЛ: .............………........ 
                                                                                                                                   

/подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

СВЕДЕНИЕ  ЗА  УЧАСТНИКА 
 

 

1. Фирма /наименование/ или име на участника:  

_______________________________________________________________________________ 
 

 

2. Седалище и адрес на управление:  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

телефон:_____________________________________________,факс: _____________________ 

е-mail адрес: ________________________________ 
 

 

3. Лице за контакти: Име: 

___________________________________________________________________ 

Длъжност:  ____________________________________________ 

Адрес: 
____________________________________________________________________________________________ 

 

телефон: _____________________________________________, факс: 

_______________________ 

е-mail адрес: ___________________________________________ 
 

 

4. Обслужваща банка:  __________________________________________________________________ 

№ на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията _________________________________________ 

Банков код /BIC/ __________________________  

Титуляр на сметката: _________________________________________________ 

 

 

дата:        Участник:  

                  2021 г.        /   / 

подпис и печат 

 

                                   /………………………………………………./ 
                                                                  /име и фамилия/

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По чл. 18, ал.1, т.3, б. „а” ;„г” ; „е” 

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 (изм. в ДВ, бр.26 от 29.03.2019 г.) 

 

Долуподписаният/ата/           
/собствено бащино фамилно име / 

притежаващ/а лична карта №      , издадена на    от  

     , с постоянен адрес:       

        

в качеството ми на, а именно:  ________________________    
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ 

в              
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

със седалище  и адрес на управление:         

        тел./факс     , вписано в 

Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК     , или вписано в 

търговския регистър при          съд по ф. д. № 

  /  г., БУЛСТАТ     /ненужното се задрасква/ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. Не съм осъден/а/ с влязла в сила присъда за: 

a)за престъпление по чл. 194-217, 219-260, 301-307, 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

       2.Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на 

ЗПКОНПИ с директора на ЮИДП – гр.Сливен и ТП  ДЛС „Тополовград” или със служители на 

ръководна длъжност в организацията на Възложителя. 

   3. не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно 

законодателството на моята и на която и да е друга държава. 

Настоящoто декларирам във връзка с провеждане на търг с тайно наддаване от ЮИДП  ТП 

ДЛС „Тополовград”. 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

дата    2021 г.    ДЕКЛАРАТОР:     

гр.          /подпис, печат/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №3a               

  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По чл. 18, ал.1, т.3, б. „б”; „в”; „д”; „ж” 

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 (изм. в ДВ, бр.26 от 29.03.2019 г.) 

 

Долуподписаният/ата/          , 
/собствено бащино фамилно име / 

притежаващ/а лична карта №      , издадена на    от  

     , с постоянен адрес:       

     

в качеството ми на, а именно:  ________________________   
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ 

в              
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

със седалище  и адрес на управление:         

        тел./факс     , вписано в 

Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК     , или вписано в 

търговския регистър при          съд по ф. д. № 

  /  г., БУЛСТАТ     /ненужното се задрасква/ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

               1. Представлявания от мен участник: 

               - не е в обявен в производство по несъстоятелност и не се намира в подобна процедура 

съгласно националните си закони и подзаконови актове; 

               - не е в производство по ликвидация, не е преустановил дейността си и неговата дейност не е 

под разпореждане на съда.  

       2. не е сключил договор с лице  по чл. 68 от закон за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) 

                3. няма парични задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или 

парични задължения към Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган. 

Настоящoто декларирам във връзка с провеждане на търг с тайно наддаване от ЮИДП  ТП 

ДЛС „Тополовград”. 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

дата    2021 г.    ДЕКЛАРАТОР:     

гр./с          /подпис, печат/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

 

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

 

За 

 

Обект  № .........…….. включваща отдел/подотдел: ……………….………………… 

 

 

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………………..  с лична 

карта  № ……………………, издадена на ……………………… от …………………………..., в 

качеството ми на ………………………………………  (посочете длъжността) на 

…………..…………………………………………………………… 

……………………………………………. (посочете фирмата на участника), 

с ЕИК ............................................... за регистрирани по Закона за търговския регистър (БУЛСТАТ 

…………………..,  регистриран по фирмено дело № ........................... по описа за ....................... г. на 

.................................... окръжен съд за нерегистрирани юридически лица и еднолични търговци по 

смисъла на Закона за търговския регистър), със седалище и адрес на управление: гр. /с./ 

..................................., област: ................................, община: .............................., бул. /ул./ 

.................................................. - участник в търг с тайно наддаване за продажба на действително 

добита дървесина на временен склад от Обект № ..............., включваща отдел/подотдел: 

...........................................................,  включен в ЛФ за 2021 година на ТП “ДЛС Тополовград”. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

За Обект № ……….., включващ отдел/подотдел:  ……………............................ 

............………….……………… предлагам цена за закупуване на количества добита дървесина на  

временни складове в горска територия, държавна собственост, предоставена за управление на 

ТП “ДЛС Тополовград” при ЮИДП – гр.Сливен и включена в ЛФ 2021 година, която е в 

размер на:  

 

…………………… 

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

 

……………………………………………………………………………………………) лева без ДДС за 

общото  количество дървесина в обекта, добита на временен склад. 

 

Предлаганата цена е валидна за срок от ………………… календарни дни. 

 

 

 

 

   ПРЕДЛАГАЩ ЦЕНАТА: …………………………… 

                 

/подпис и печат/ 

 

 

 

 

 
  



                                                                                                                  Приложение №4 

 

 

                          

 

                                 

                                                 П Р О Е К Т О - Д  О  Г  О  В  О  Р     № ...... 

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТА  ДЪРВЕСИНА ОТ 

СКЛАД 

 

 

 

Днес, …......2021 год., в гр.Тополовград между: 

 

1. ТП ДЛС “ТОПОЛОВГРАД”, представлявано от инж. Николай Петров Лафчиев 

/Директор/ и Янко Янков /гл.счетоводител/, наричано за краткост ПРОДАВАЧ, от една 

страна,  

и 

 

2. “………………….”   със седалище и адрес на управление: гр…………………, 

Област ……………., община …………………, ул.”……………..”№…..  с ЕИК 

……………………., представлявано от …………………………..  /Управител/, наричано за 

краткост КУПУВАЧ, от друга страна,  

 

се сключи настоящият договор за  следното : 

 

I.Предмет и срок на договора. 

 

1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху 

дьрвесината, от обект № 2134 подотдели: 117а, 117к, 117р, 117у, 117ф, 117ч, 306д,  а 

КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати предложената от него цена и транспортира 

дървесината. 

1.1. Крайният срок на договора е 15.08.2021 г. 

II.Цени и начин на плащане 

2.1. Цената на дървесината по т.1., която КУПУВАЧЪТ заплаща е в размер на 

…….лв. /……………………………………….. лева и ….. ст./, плюс законоустановения 

размер на ДДС. 

Същата е по добити количества, асортименти  и цени, определени пропорционално на 

съотношението между достигнатата на процедурата и началната цена на обекта, както 

следва: 
……………… 

 

2.2. Цената по т.2.1. се заплаща 20 % преди или в деня на подписване на този договор. 

            2.3. Плащането на цената се извършва по банкова сметка: –  

BG 93 CECB979010Е9758100; BIC:CECBBGSF  при ЦКБ АД – клон Ямбол  

2.4. Фактурирането на дървесината се извършва по сортименти или по начин, определен от 

страните по договора. 

            2.5. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 10 % от достигнатата 

стойност по т.2.1.   Гаранцията за изпълнение се освобождава при изпълнение на 

договорните задължения  в срок 10 работни дни след окончателно приемане на 

извършената работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта. 

  

III.Преминаване на собствеността 

3.1. Дървесината преминава в собственост на КУПУВАЧА, в момента на 

подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол и заплащането на цената. 

 



IV. Права и задължения на страните 

  4.1. ПРОДАВАЧЪТ има право 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 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 (ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. в ДВ, бр.26 от 29.03.2019 г.) (Наредбата), като за 

този период КУПУВАЧЪТ не дължи неустойка. 

     4.2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да: 

         4.2.1. 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 или собственост на физически или юридически лица, същите се поканват да 

присъстват на огледа. 

         4.2.2. Осигури свой упълномощен представител за експедиране на дървесината и 

маркирането й с контролна горска марка  както следва: 

         4.2.2.1. в срок от 1 (един) работен ден от получаването на известие от КУПУВАЧА по т. 

4.4.5. 

         4.2.2.2. Продавача може при необходимост да отложи осигуряването на упълномощен 

представител при експедиране на дървесината като се задължава да уведоми КУПУВАЧА по 

телефон. 

         4.2.3. Издава на КУПУВАЧА превозни билети до размера на заплатената дървесина. 

         4.2.4. Уведоми писмено КУПУВАЧА в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорните 

обстоятелства по т. 4.1. и да приложи доказателства за това, а в останалите случаи по т. 4.1. – 

в срок от 1 (eдин) работен ден. 

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

дървесината по договора временно е преустановено с периода, за който е преустановено. 

     4.3. КУПУВАЧЪТ има право да: 

  4.3.1. Получи заплатеното количества дървесина, съгласно договора. 

  4.3.2. Получи превозни билети за транспортиране на заплатената от него дървесина. 

  4.3.3. Получи достъп за товарене и транспортиране на заплатената дървесина по 

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

  4.3.4. Да направи рекламации и да претендира за възстановяване на заплатената сума, 

съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите. 

     4.4. КУПУВАЧЪТ е длъжен да: 

  4.4.1. Заплати изцяло стойността на всички договорени асортименти и количества 

дървесина по договора. 

  4.4.2. Организира транспортирането на заплатената дървесина за своя сметка в 

срок до 15.08.2021 г. 

  4.4.3. 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.  

 4.4.4. Осигури свой упълномощен представител при огледа по т. 4.2.1., както и за всички 

действия по настоящия договор. 

 4.4.5. Уведомява най-малко един работен ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко 

предстоящо транспортиране на дървесина от обекта. 

 4.4.6. Спазва нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство, 

регламентиращи транспортирането на дървесината, както и нормативните изисквания за 

техническа и пожарна безопасност и охрана на труда и опазване на обществената 

инфраструктура. Същият носи отговорност за всякакви злополуки и инциденти, 

предизвикани от наети от него лица при изпълнението на задълженията си по договора, 

както и за нанесени щети на трети лица. 



    4.5. Купувачът няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията по 

настоящия договор. 

V. Санкции и неустойки 

5.1. Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си 

по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от 

допълнителните разпоредби на Наредбата, както и на реституционни претенции, възникнали 

след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно 

невъзможно. 

 

VI. Прекратяване на договора 

         6.1. Договорът се прекратява: 

  6.1.1. с изтичане на срока по т.1.1.; 

  6.1.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

  6.1.3. с едностранно писмено уведомление от страна на КУПУВАЧА, представено по 

надлежния ред, при виновно неизпълнение на т. 4.2.2 от задълженията на ПРОДАВАЧА 

в срока на действие на договора. 

  6.1.4. Незабавно и едностранно от страна на ПРОДАВАЧА, без да дължи  обезщетение 

за пропуснати ползи и неустойки за вреди в случай, че КУПУВАЧЪТ не изпълни т. 4.4.1, 

4.4.2., 4.4.3. и 4.4.6. от договора. 

  6.1.5. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, поради обективни 

причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните 

разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след 

сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В 

този случай 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 и престации за пропуснати 

ползи. 

VII. Съобщения            
7.1. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се 

извършват в писмена форма. 

7.2. При промяна на седалището или адреса за кореспонденция (в т.ч. и телефонен 

номер или електронна поща) на някоя от страните по договора, същата е длъжна в 7 - дневен 

срок  да информира ответната страна. В противен случай всички съобщения, уведомления и 

книжа се считат за редовно връчени.  

 

VIII. Допълнителни разпоредби 

8.1. Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на договора, както и по 

нерешените с него въпроси се решават по споразумение между страните, а когато това се 

окаже невъзможно – по реда на гражданското законодателство на Република България. 

8.2. За неуредените с договора въпроси се прилагат действащи нормативни актове в 

страната. 

8.3. Настоящия договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между 

страните, изразено в писмена форма. 

Договорьт се подписа в два еднообразни екземпляра –  два за продавача и един за 

купувача. 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                                            КУПУВАЧ: 

 

1................................                                             ……………………… 

            Директор                            Управител 

                  /инж.  Н. Лафчиев/                                                /                                               /                                     

                                         

            2.................................         

            Гл. счетоводител 

                 / Янко Янков / 



 

 

Приложение  №6               

  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По чл. 18, ал.1, т.3, б. „з” 

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 (изм. в ДВ, бр.26 от 29.03.2019 г.) 

 

Долуподписаният/ата/          , 
/собствено бащино фамилно име / 

притежаващ/а лична карта №      , издадена на    от  

     , с постоянен адрес:       

     

в качеството ми на, а именно:  ________________________   
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ 

в              
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

със седалище  и адрес на управление:         

        тел./факс     , вписано в 

Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК     , или вписано в 

търговския регистър при          съд по ф. д. № 

  /  г., БУЛСТАТ     /ненужното се задрасква/ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

               1. Представлявания от мен участник: 

               - е внесъл гаранция за участие в търга с тайно наддаване за следните 

обекти………………………………………………………………………………………………………… 

               Гаранцията за участие за обект/и № ………. е постъпила по сметка на ТП ДЛС „ 

Тополовград” преди крайния  срок посочен в т. 4.1. от условията за участие. 

Настоящoто декларирам във връзка с провеждане на търг с тайно наддаване от ЮИДП  ТП 

„ДЛС Тополовград”. 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

дата    2021 г.    ДЕКЛАРАТОР:     

гр./с          /подпис, печат/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение № 7 

                                                                                                                                               

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за обработка на лични данни 

Долуподписаният/ата………………………………………………………………………                                                      

    ( име, презиме и фамилия) 

ЕГН….…………………л.к. № .……………………………………..……………..издадена 

от………………..………………. на ……………………………..г. 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ : 

 

 Съгласен/а съм……………………………………………………………………….. да 

обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на  лични данни и 

Регламент (ЕС) 2016/679, които предоставям във връзка с 

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

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

 (посочва се във връзка с какво се предоставят личните данни и съгласието за 

обработка) 

 

 

Запознат/а съм с : 

 Целта и средствата на обработка на личните ми данни; 

 Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от 

отказа за предоставянето им; 

 Правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните 

данни 

 Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат 

разкрити данните. 
 

 

 

Дата:…………………    ДЕКЛАРАТОР:……………………….. 

                                                                                                                  (подпис) 
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