
Приложение № 1  

                                                                    ДО  

                                                                    ДИРЕКТОРА 

                                                                    НА ТП „ДГС КИПИЛОВО”  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
за сключване на договор по чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане 

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

ползването на дървесина и недървесни горски продукти за възлагане изпълнението на 

дейността – добив на дървесина от Обект № 2309 в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Кипилово”  

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

(управител по съд. регистрация или представител по пълномощие) 

живущ(а) на адрес:............................................…………….............................................................., 

л.к.№..................................... изд. на .................................. от МВР -............................................... 

с ЕГН  .......................................................................  

 

Управител/упълномощен представител на: 

……………..………............................................................................................................................., 
(име на фирмата) 

с ЕИК:...................................................., адрес на управление:.......................................................... 

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

тел.............................................., факс........................................, e-mail:.............................................  

номера от публичния регистър по чл. 241 и 235 от Закона  за горите при ИАГ,  МЗХГ за 

съответната дейност: 

Удостоверение №................................................, издадено на ....................................................... и 

Удостоверение №................................................, издадено на .......................................................... 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  
 

Желая да сключим договор по чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за възлагане 

изпълнението на дейност – добив на дървесина с прогнозно количество 202 куб.м от Обект 

№ 2309 отдели/подотдели 1131 „б“, 1133 „д“, 1134 „б“;  горска територия - държавна 

собственост, стопанисвана от ТП „Кипилово, „ЮИДП” ДП, гр. Сливен  

Декларирам, че съм запознат/а/ с изискванията в Обявлението, приемам условията за 

възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от Обект № 2309 и ги приемам/е/ 

без възражения. Извършил съм оглед на обекта без забележки/със забележки (не вярното се 

зачертава), относно посоченото в Обявлението. 

Правя следното ценово предложение: 

За Обект № 2309: 
При начална цена за възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина: 8368 

/осем хиляди триста шестдесет и осем/ лева без ДДС. 
Предлагам цена за възлагане изпълнението на дейността – добив на 

дървесина:……………. лв. /………………………………………………………………………../ 

без ДДС. 

Участниците не могат да предлагат цена ПО-ВИСОКА от 8368 /осем хиляди триста шестдесет 

и осем/ лева без включен ДДС за извършване на дейността добив на дървесината. 

Срок за приключване изпълнението: 30.04.2023 год. 

Начин на плащане: съгласно посочения в договора.  



 

Съгласен/а съм ТП „ДГС Кипилово” да обработва личните ми данни, съгласно 

изискванията на Закона за защита на лични данни и Регламент (ЕС) 2016/679, които 

предоставям във връзка със сключване на договор по чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредба за 

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

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за 

възлагане изпълнението на дейност – добив на дървесина. 

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. 

 

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 /код/ по БУЛСТАТ: .........................................;  

ИН по ЗДДС:........................................................................................................................................; 

Телефон:.......................................................; Електронна поща: ......................................................; 

Електронен адрес:.................................................................................................................................  

 

4. Адрес за кореспонденция:...............................................................................................................  

 

5. Лице за контакти:............................................................................................................................. 

Длъжност:..............................................................................................................................................  

Телефон:................................................................................................................................................  

 

6. Обслужваща банка:.......................................................................................................................... 

Банкова сметка IBAN:.........................................................................................................................; 

BIC: ......................................................................................................................................................;  

Титуляр на сметката: ...........................................................................................................................  

 

7. Предвиждам участие на подизпълнител: 

 

……………..………............................................................................................................................., 
(име на фирмата) 

с ЕИК или ЕГН:..................................................., адрес на управление:........................................... 

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

тел.............................................., факс........................................, e-mail:.............................................  

номера от публичния регистър по чл. 241 и 235 от Закона за горите при ИАГ,  МЗХГ за 

съответната дейност: 

Удостоверение №................................................, издадено на ....................................................... и 

Удостоверение №................................................, издадено на .......................................................... 

 



 
В съответствие с предварително обявените от Вас условия, като неразделна част 

от настоящото заявление прилагаме следните документи:  

 
 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ  
 

ПРИЛОЖЕНИ 

ДА НЕ 

1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, 

бук. „а“ и „е“ от Наредбата за участници по образец 

(Приложение №2). 
    

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, 

бук. „б”,„в“,„г“,„д“,„ ж“, „з“, „и” от Наредбата за участници 

по образец (Приложение №3). 
    

3. Kопие от удостоверение за регистрация в публичния регистър 

по чл. 241 от ЗГ и копие от сключен договор с лице, 

притежаващо удостоверение за регистрация в публичния 

регистър на ИАГ за извършване на лесовъдска практика, 

съгласно чл. 235 от ЗГ и копие от справка за регистрация на 

договора в НАП, ако лесовъда не е управител/член на 

управителния орган на участника.  

    

4. Копия от документи /договор за наем, фактура, договор за 

покупко-продажба и др./, доказващи наличието на собствена или 

наета техника. Документ удостоверяващ регистрацията им по 

реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска 

техника”, както и че същите са преминали ежегодния 

технически преглед, съгласно правното предписание на чл. 232, 

т. 2 от ЗГ, ЗРКЗГТ. 

    

5. Копия от сключени трудови договори за 3 (трима) работника - 

секачи, копия от справки за регистрацията им в НАП и копия от 

свидетелства за правоспособност за работа с БМТ. 
    

6. Документ за внесена или учредена в полза на Възложителя 

гаранция за изпълнение на договора. 
    

7. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на 

лицата, които представляват съответния участник, съгласно 

Търговския закон или законодателството на държава – членка на 

Европейския съюз, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското пространство, където 

участникът е регистриран 

    

8. Доказателства за положителна търговска репутация или 

Декларация, че участникът не е извършвал дейности по 

възлагане изпълнението по ползване на дървесина в горски 

територии – държавна или общинска собственост. 

    

 

Забележка:  
Приложените към Заявлението документи се отбелязват в Списъка със знак „“ на съответния ред в колона 

„ДА“  Не представените се отбелязват в Списъка със знак „“ на съответния ред в колона „НЕ“.  

 
 

 

 

 

гр./с/...................................                                             .......................................................................                                                          

Дата:..................................г.                                                  /Име, фамилия, подпис – печат/ 

  

 


